
DE INLANDSCHE HEMIPTEREN,

BESCHREVENEN MEERENDEELSOOK AFGEBEELD

DOOR

S. e. SNELLENVANVOLLENHOVEN.

Zevende stuk met vier plateu.

NEGENDEFAMILIE —HEBROIDEN.

HEBROIDES.

Deze familie is, even als de derde, hier te lande slechts

vertegenwoordigd door eene soort, zoodat de famihe- en

£feslachts-kenmerken zamenvallen. Eene inlandsche bena-

ming bestaat voor haar niet, aangezien de eenige soort

hoogst zelden voorkomt en dus tot heden voor de oogen

van het groote publiek verborgen bleef. De ware plaatsing

der familie is bovendien eenigzins moeijelijk, daar zij naar

hare levenswijs groote verwantschap toont met de volgende

familie der Oeverwantsen en zelfs met de geslachten Velia

en Hydroessa onder de Waterwantsen, doch ih ligchaams-

gedaante en vooral in den vorm van den zuiger en de

tarsen overeenkomst toont met de Netwantsen.

Het ligchaam is vrij breed en ineengedrongen, hard van

bekleeding. De kop is middelmatig groot , van boven gezien

bijna vijf hoekig, op zijde gezien driehoekig met gebogen

voorrand. De oogen staan op de zijden van den kop en

zijn klein, ovaal en grof van facetten; daartusschen, verder

van elkander dan elk van het oog aan zijne zijde , twee
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ocellen. De sprieten staan meer naar voren dan de oogen,

elke op een kleine verhevenheid en bestaan uit vijf leedjes
,

waarvan echter de beide voorlaatsten aan de basis nog

eene afsnoering hebben, zoodat er schijnbaar 7 leedjes

aanwezig zijn. Het eerste lid is het langste en dikste, de

3 middelsten zijn slanker, echter 2 dikker dan 3; 5 is

dikker dan 2 en spoelvormig. De zuiger bestaat uit 4

leedjes, waarvan het eerste het langste en geheel in eene

gleuf aan de keel verborgen is.

De prothorax is grof en breed, doch niet bijzonder lang,

in het midden der zijden ingedeukt en aan den bollen

achterrand meer dan tweemaal zoo lang als aan den voor-

rand. Het schildje is klein ,
korter dan zijne basis lang is

;

in het midden is een fijn dwarsgleufje en de punt is meer

stomp dan spits. De dekschilden bezitten clavus ,
corium

en membraan, doch de eerste en laatste zijn van dezelfde,

van aderen ontbloote lederachtige zelfstandigheid, terwijl

het corium hoornachtig is; de dekschilden zijn aan het

eind zeer breed naar gelang hunner lengte en bedekken

het abdomen geheel ; de vleugels hebben eene driehoekige

cel aan de basis en eene van daar uitloopendo ader. Het

abdomen is aan de bovenzijde plat, aan de buikzijde toe-

gerond , doch in het midden weder eenigzins afgeplat. De

genitaalsegmenten zijn slechts van onderen zigtbaar.

De pooten zijn matig lang, wat gebogen; hunne tarsen

hebben twee leedjes, doch het eerste daarvan is bijzonder

klein; het tweede draagt 2 klaauwtjes en twee zuiglapjes.

Genus Hebrus Gurt.

Kenmerken hierboven opgegeven.

1. Hebrus pusillus Fall.

Plaat 7, fig. 1, la, Ib.

Fallen, Mon. Cm. 71, 19. —Germ. Faun. Ins. Europ.

15, pi. 11. —Westw. Ann. d. I. Soc. Ent. HI, p. 652,
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PL 6, f. 6. —Flor, RJujnch. Livi. I, p. 374. —Dougl.

et Scott, Brit. Hem. p. 266, PI. 19, f. 4.

Lengte 2 millim. —Zwart, aan de onderzijde met grijze

haartjes bezet. Kop aan den voorkant witachtig, om den

zuiger heen ros; zuiger zelf bruinachtig geel. Oogen bruin.

Sprieten zwart, doch de basis van het l'lid en het 2^ bijna

geheel bruingeel. De achterrand van het borststuk bruin.

Corium donker zwart met een wit streepje in het midden

aan de basis; clavus aan de basis sneeuwwit; membraan

bruinachtig met 3 witte vlekjes, 2 aan de zijden en een

aan de spits. Pooten vuilgeel met de spits der tarsen zwart.

Dit diertje leeft in slooten en waterpoelen op kroos. De

heer A. G. Six ving er eenige exemplaren van bij Drie-

bergen. Waarschijnlijk is het in ons land niet zeldzaam

en maar alleen door zijne kleinheid aan het oog van andere

entomologen ontsnapt.

TIENDE FAMILIE —OEVERWANTSEN.

RIPARII.

Dat de naam der familie van het oponthoud der Oever-

wantsen aan de oevers van beekjes, moerassen en poelen

afgeleid is zal wel niet behoeven gezegd te worden. Zij

schijnen voornamelijk in menigte voor te komen bij plassen

van zeewater op de eilanden en in of bij brak water aan

de rivieroevers.

Hun ligchaam is eivormig, korter of langer, van boven

zeer flaauw gewelfd, van onder veel sterker. Hun kop

is van boven gezien min of meer driehoekig, met een

zeer kort halsje en met bijzonder groote bolle , uitpuilende

oogen en 2 kleine digt bijeen staande bijoogjes daartusschen
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op liet voorhoofd. De sprieten staan voor de oogen, ter

zijde onder den voorrand van den kop, zijn korter dan

het hgchaam en bestaan uit41eedjes, waarvan het tweede,

dunner en langer dan de overigen, die meestal onderling

van gelijke lengte zijn
,

gewoonlijk een weinig gekromd is.

De zuiger is lang en dun, geheel onbedekt, doch naar de

zijde van den buik uitgestrekt; hij bestaat uit drie leedjes,

waarvan het eerste zeer kort en het tweede veel langer is

dan het derde.

Het borststuk is aan den achterrand altijd veel breeder

dan aan den voorrand en heeft gewoonlijk rond gebogen

zijden, terwijl de achterrand diep naar voren ingedeukt is;

er zijn twee dwarsgleuven , een aan den voorrand, de

tweede in het midden; tusschen deze beiden ziet men wel

eens twee knobbeltjes. Het schildje is groot, gewoonlijk

veel langer dan de prothorax. De dekschilden bestaan uit

duidelijke clavus, corium en membraan, en bedekken steeds

het geheele achterlijf. Op het corium ziet men dikwijls 2l

of 3 verhevene aderen ; de membraan onderscheidt zich van

die van andere wantsen doordien hdive 5 oï 4: langsaderen voor

den rand in elkander hopen , zoodat er 6 of 5 gesloten celleti

en eene randcel ontstaan. Somtijds blijven de vleugels on-

ontwikkeld en in dat geval zijn ook de verdeelingen der

dekschilden onduidelijk. De pooten zijn tot loopen, niet

tot zwemmen geschikt, vrij lang en slank; hunne heupen

staan bij paren tegen elkander aan, hunne dijen gewoon-

lijk onderling van gelijke dikte, hunne schoenen met ste-

keltjes bezet. De tarsen zijn vrij lang en zeer dun, uit 3

leedjes bestaande, waarvan het eerste zeer kort is; de

klaauwtjes zijn lang en fijn, weinig gebogen.

Genus Salda F.

De kenmerken van dit eenige inlandschc geslacht worden

als ook die der familie zijnde, hierboven vermeld.
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Tafel der soorten.

1 ("16). Zijden van den prothorax bol uitgebogen.

2 (9). Rand van den prothorax zwart.

3 (4). Gorium geheel zv^art.

Sp. 2. Flavipes F.

4 (3). Gorium zwart met witte vlekjes of wit met zwarte.

5 (6). De witte vlekjes alleen aan den achterrand van

het corium. Lengte 7 mm.
Sp. 1. Zosterae F.

O (5). De witte vlekjes ook op het midden.

7 (8). De witte vlekjes op het midden, oogvormig.

Sp. 3. Saltatoria L.

8 (7). Eene vrij groote vlek voor en op het midden , band-

vormig.
Sp. 4. Pallipes F.

9 (2). Rand van den prothorax wit of geelwit.

10 (11). Dekschilden harig.

Sp. 5. Filosa Fall.

11 (10). Dekschilden kaal of slechts met een paar haartjes

aan den rand.

12 (13). Gorium wit met een bruin vlekje aan den buitenrand.

Sp. 6. Eburnea Fieb.

13 (12). Gorium zwart met witten zijrand.

14 (15). Het wit aan den buitenrand een ongetande strook.

Sp. 7. Lateralis Fall.

15 (14). Het wit getand naar binnen inspringend.

Sp. 8. Pulchella Gurt.

16 (1). Zijden van den prothorax hol ingebogen.

17 (18). Twee laatste sprietleden verbreed.

Sp. 9. Geminata Gost.

18 (17). Twee laatste sprietleden niet verbreed.

Sp. 10. Cincta H. Sch.
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1, Salda Zoster ae F.

Plaat 7, fig. 2 en 2a.

Fabr. S. Rh. 113, 1. —Burm. Hanclb. II, 216, n°.l.—

Herr.Sch. W. Ins. VI, t. 194, f. 599. —Flor, Rh. Livi.

710, n°. 2 6.

Lengte bijna 7 mm. —Ovaal , zwart , kaal , schijnbaar

olieachtig en dus met een' zeer matten glans. Glypeus en

bovenlip bruinachtig geel. Oogen slechts matig uitpuilend

bruin. Sprieten langer dan de helft van het ligchaam; de

beide eerste leedjes bruingeel, de beide laatsten zwart,

allen uiterst fijn behaard. De zijden van den prothorax

zijn bol naar buiten gebogen; hun zoom is een weinig op-

gewipt en zwart; de achterrand loopt in het midden krom

naar voren. Schild lang uitgerekt driehoekig met 2 scheeve

indruksels, waardoor de basaalhoeken uitpuilen. Dekschil-

den langer dan het achterlijf, een weinig gewelfd, hun

zijrand opgewipt; de beide middenaderen van het corium

naderen op het midden tot elkander en tusschen hen is

aldaar eene wratvormige verdikking. Op den achterrand

van het corium naar den naad toe ziet men flaauwelijk ter

wederzijde twee wigvormige lichtbruine vlekjes. Membraan

lichtbruin met den buitenrand, de langsaderen en eene

rij langwerpige vlekken tusschen dé aderen donkerbruin.

Pooten lichtbruin en vrij lang; de basis der heupen zwart;

onderkant der voordijen zwart ; spitsen der schoenen en tar-

sen donkerbruin. Haren en stekeltjes aan de schoenen zwart.

In mijne naamlijst staat dat deze soort bij Utrecht ge-

vangen werd; ik kan dit nu niet meer verifieeren, maar

betwijfel de juistheid mijner toenmalige determinatie. Zeker

is het dat Zosterae in hef begin van Junij door den heer

Ritsema op Vlieland en ter Schelling en in Julij door mij

op de schorren aan den oever der Schelde gevangen is;

ook ving Mr. Leesberg een exemplaar in Junij in de om-

streken van den Haag. Het voorwerp van den Schelde-
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oever is eene verscheidenheid met 4 gele vlekjes onder

elkander tusschen de beide middenaderen van het corium.

2. Salda ßavipes F.

Plaat 7, fig. 5.

Fabr. S. Rh. 114, 3. —Fieber, Eur. Hemipt. p. 147, 14.

Misschien Flor, Rh. Livi. I, p. 710 Mor io.

Lengte 5 mm. —Deze soort gelijkt in vorm sterk op de

voorgaande, doch verschilt 1°. in grootte, 2°. in kleur en

8°. daarin, dat de kop en de prothorax met een zeer fijn

vilt van zilverachtige haartjes bedekt zijn. Het zal overi-

gens voldoende zijn de punten van verschil in kleur aan

te geven.

De beide voorste leedjes der sprieten zijn lichter van

kleur, de beide laatsten schijnen mij toe langer behaard.

Prothorax en schildje hebben een' bruinen gloed. De dek-

schilden vertoonen geene witte vlekjes op het corium.

De membraan is dof zwart met eenigzins glanzige zwarte

aderen, eene lichtere spits en twee zeer kleine bruinachtig

witte stipjes tegen de eerste ader van buiten af. De poo-

ten zijn veel lichter geel; de basis der heupen, de spits

der scheenen en het laatste tarsenlid zijn zwart.

Het zou kunnen wezen dat deze soort niets dan eene

verscheidenheid der vorige ware, gelijk Flor en na hem

Douglas en Scott schijnen te meenen; Fieber daarentegen

deelt die meening niet.

Een voorwerp in mijn bezit werd door den heer Heylaerts

in Mei aan de Schelde bij Bergen op Zoom bemagtigd.

3. Salda saltatoria L.

Plaat 7 , fig. 4.

Linn. S. N. Ed. 13, 729, 93. —Fabr. S. Rh. 115, 13.—

Fall. Hem. Suec. I, p. 73, 3. —Burm. Handb. H, p. 216,

n°. 3, —Am. Serv. Hém. p. 405, n°. 2. —Hahn, W. Ins.

II, t. 55, f. 167. —Panz. D. Ins. 92, 13. —Wolff, Ic.
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Cm. p. 77, t. 8, f. 74. —Flor, Rh. Livi. p. 713. —
Douglas and Scott , BìHt. Hem. p. 522.

Lengte 3—4 mm.—Dof zwart, met microscopische haartjes

bedekt, ovaal. Kop minder breed dan bij de vorige soor-

ten; sprieten korter dan de helft van het ligchaam; hun

eerste lid aan de binnenzijde geelbruin, aan de buitenzijde

zwart; de overigen zwart. Borststuk met rond gebogen

zijden en diep naar voren ingebogen achterrand. Schildje

met een' dwarsnaad over het midden. Dekschilden zwart

met eenige witte vlekjes; bij fraai geteekende voorwerpen

staat een langwerpig vlekje op den clavus even voorbij het

midden; op het midden van het corium scheef naast elkander

twee oogvormige vlekken met zwarte pupillen , daarnaast

eene witte vlek aan den rand, en eindelijk aan de spits

een langwerpig bijna vierhoekig vlekje. De membraan is

geelachtig wit met grijsbruinen rand en bruine aderen;

tusschen deze eene rij bruine streepjes en aan den rand

een zwart vlekje. Somtijds echter is van al deze versie^

ringen niet veel te zien. Pooten bruingeel of bruin ; hunne

dijen aan den onderrand zwart en dikwijls aan de achter-

zijde bezet met zwarte stippen; de basis en spits der

scheenen zwartachtig, zoo als ook het laatste lid der tar-

sen of ten minste de spits er van.

Deze soort, die in geheel Europa voorkomt, is ook bij

ons tamelijk gemeen en houdt zich op in vochtige lage

streken, aan den kant van poelen en waterplassen. Zij

werd gevonden in het Haagsche boscli , aan den oever van

de voormalige Haarlemmermeer, bij Heemstede, op ter

Schelling , bij Utrecht en Driebergen , bij Roozendaal in

Gelderland, in Friesland, bij Breda, bij Bergen op Zoom

en op Walcheren.

4. Salda pallipcs F.

Plaat 7, fig. 10.

Fabr. S. Rh. 115, 12. —Fallen, Hem. Suec. I, p. 73,

n°. 4. —Hahn, W. Ins. II, p.82, pl.55, f. 166. —Herr.-
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Sch. W. Ins. VI, p. 43, pi. d94, f. 600 (onjuist). —Flor,

Rh. Livi. I, p. 715. —Dougl. and Scott , 5nY. ifm. p. 527.

Lengte 3,5 mm. —Deze soort schijnt in teekening op

de dekschilden zeer te varieeren; het eenige mij bekende

inlandsclie voorwerp is als volgt:

Ovaal , zwart , met microscopische haartjes bekleed
,

waardoor een zijdeachtige glans ontstaat. De kop zeer

breed, met een uiterst fijn geel streepje tusschen de bruine

oogen; clypeus en eerste lid der sprieten van onder geel.

Sprieten overigens zwart, korter dan het halve ligchaâm.

Halsschild aan de zijden bol uitgebogen, aan den achterrand

veel minder ingebogen dan bij de vorige soort. Het schildje

schijnt eene flaauwe dwarse indrukking te hebben in het

midden. De dekschilden zijn zwart met geelwitte versie-

ring ; van de laatste kleur zijn op elk dekschild een klein

driehoekig vlekje aan de punt van den clavas, een vrij

breede, boven en onder getande dwarsband op het corium

voor het midden, daaronder zes langwerpige vlekjes, waar-

van het meest in het oogvallende tegen den buitenrand;

de membraan aan den binnenhoek zwart met 2 witte

vlekjes, verder geelwit met zwarte aderen en daartusschen

langwerpige zwarte vlekjes; aan den rand naar de spits van

het corium toe een zwart vlekje tusschen 2 witten, en het

overige van den buitenrand berookt. Pooten geel; de dijen

met eene zwarte streep van onderen , de schoenen met eene

zeer fijne zwarte streep aan den buitenkant en met de spits

zwart ; de 2 voorste leden der tarsen wit , het laatste zwart.

Dit voorwerp werd den 1™ September door Dr. Piaget in

het duin, waarschijnlijk bij 's Gravenhage
j

gevangen.

5. Salda pilosa Falk

Plaat 7, fig. 3.

Fall, Mon. Cim. 29, 3. — ld. Hem. Suec. 74, 5. —
ßurm. Hanclb. H, 216, n° 2. —Germ. Faun. Germ. 10,

15. —Douglas and Scotts Brit. Hem. p. 518.

Lengte 4—5 mm.—Deze soort laat zich van de overige
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inlandschen dadelijk onderscheiden doordien zij niet alleen

met zeer fijne nederliggende gele haartjes bekleed is , maar

ook aan de bovenzijde met verspreid staande langere op-

staande zwarte haren. Zij is zeer breed en gedrongen van

vorm, vooral breed voorbij het midden en ook wat boller

dan anderen. Haar kleur is licht geelachtig bruin of geel,

doch er is verschil in kleur bij de individuen. Op het

midden van den kop staat een zwart, hoekig vlekje , waarin

de ocellen. De oogen zijn bruin. De beide eerste leden

der sprieten zijn geel, de beide overigen zwart, bezet met

enkele zwarte haartjes. De zuiger is geel met bruine spits.

De prothorax is aan den voorrand vrij breed en de zij-

den zijn zeer weinig uitgebogen, zoodat er duidelijke voor-

hoeken ontstaan; de achterrand is vrij sterk naar voren

ingebogen ;
alle randen zijn geel of bruingeel , het midden-

veld is zwart of donkergrijs. Het schildje is vaal grauw-

bruin en vertoont in het midden een' d warsnaad. De

dekschilden hebben den clavus vaal grauwbruin met gele

spits , het corium geel of bruin met de basis zwart en eene

zwarte hoekige of halfronde vlek voor de spits. De mem-
braan heeft roestkleurige aderen en daartusschen dikwijls

lichtbruine streepjes. De pooten zijn geel met rijen bruine

stippen op de dijen, die bovendien dikwijls aan de onder-

zijde eene donkere langsstreep vertoonen; de spits der

scheenen is zwartachtig even als het laatste lid der tarsen;

de scheenen hebben zwarte stekel tj es en roestbruine haren.

Van deze zeer kennelijke soort werden verscheidene voor-

werpen gevangen in Mei op de schorren der Schelde bij

Bergen op Zoom door den heer Heylaerts, in Junij op ter

Schelhng door den heer Ritsema en op Walcheren door

den heer Gerth van Wijk.

6. Salda eburnea Fieb.

Plaat 7, fig. 6 en Qa.

Fieber, Europ. Hemipt. p. 144, n° 3.

Lengte 3 mm.—Gedrongen van gedaante, kort en breed
3
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kaal. Kop breed met zeer uitpuilende oogen
,

glanzig zwart

op den schedel, grijs op het aangezigt en verder naar den

zuiger toe wit. Oogen en ocellen bruin. Sprieten kort,

schier onbehaard, vuil geel, met een zwart langsstreepje

onder tegen het eerste lid; het 4^ grijsachtig. Bovenlip

geelachtig wit en zuiger zwart. Prothorax zeer kort en

zeer breed met rond uitgebogen zijden en diep ingebogen

achterrand; aan den hals een dwarsgleuf je en over het

midden een ander, daartusschen twee glanzige knobbels;

de zijden breed lichtgeel, het overige zwart. Schildje tame-

lijk groot, zwart met eene dwarsgleuf over het midden;

het voorste gedeelte zijdeachtig, het andere meer als ver-

lakt blinkend. Dekschilden geheel geel, ook de membraan,

alleen een bruin of zwart vlekje aan den buitenrand voorbij

het midden, en een zeer klein even zoo gekleurd stipje

aan de spits. De aderen der membraan zijn weinig zigt-

baar. Onderzijde glanzig zwart met gele zoomen en gelen

anus. Pooten geel of wit, met een haarfijn zwart streepje

onder de dijen, een zeer smal zwart bandje aan de spits

der schoenen en het laatste lid der tarsen aan de punt van

dezelfde kleur.

Twee voorwerpen werden door den heer Ritsema den

2'° Junij 1872 op ter Schelling gevangen; de heer Gerth

van Wijk trof de soort aan op Walcheren.

7. Salda lateralis Fall.

Plaat 7, fig. 7.

Fall. Mon. Clm. 30, 4. — Id. Hem. Suec. 74, 6. —
Fieber, Europ. Hem. p. 144, n° 2. —Dougl. and Scott,

Brit. Hem. p. 519.

Lengte 3,5 —4 mm.—Langwerpig ovaal met de grootste

breedte voorbij het midden, glanzig zwart met microsco-

pische haartjes bezet en met gele versiering. Kop met de

oogen en den zuiger als bij de vorige soort. Sprieten bijna

Ä00 lang als de helft van het ligchaam, geelachtig wit op
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de bovenzijde van lid 1 en op het geheele tweede lid; het

overige zwart. Prothorax als bij de vorige, doch het wit

der zijden vrij wat minder uitgestrekt. Schildje groot,

glanzig zwart ; ik bespeur aan mijn exemplaar geene d wars-

gleuf, slechts eene vrij breede verdieping. Dekschilden

glanzig zwart met eene langwerpige gele , aan beide uit-

einden spitse streep aan den buitenrand tot even voorbij

het midden; de spits vertoont eene ovale gele vlek, die

zich na een klein bruin vlekje ingesloten te hebben op de

membraan voortzet. Het overige deel der membraan bruin-

achtig geel met vrij onduidelijke aderen en een bruin vlekje

aan de spits. Pooten lichtgeel met zwarte langsstreepjes

op de dijen, boven en onder; aan de schoenen zijn de

basis en de spits, even als de fijne stekeltjes bruin, aan

de tarsen de basis van het eerste lid en de spits van het

laatste.

Ook deze soort werd (met eene verscheidenheid) op ter

Schelling aangetroffen door den heer Ritsema. De heer

Heylaerts ving eenige exemplaren in Mei bij Bergen op

Zoom aan den oever der Schelde.

8. Salda pulchella Curt.

Plaat 7, fig. 8.

Curtis, Brit. Ent. XII. PI. 548. —Fieber, Eur. Hem.

p. 144, n° 4. —Herr.-Sch. W. Ins. IX, p.l31, tab. 308,

f. 947. -- Douglas and Scott, Brit. Hem. p.520, pi. 17, f.9.

Lengte 3 mm. —In gedaante overeenstemmend met S.

eburnea. Kop breed, zwart, grijs bestoven met wit bene-

dengedeelte en witte bovenlip, üogen bruin, ocellen zwart.

Sprieten bijna zoo lang als de helft van het ligchaam, fijn

behaard; 1* lid licht geel met een bruin streepje aan den

onderkant, 2' licht bruin of vuil geel, de laatsten donker-

bruin. Zuiger bruin met gele basis. Halsschild naar voren

glanzig zwart, naar den achterkant bruinachtig dof zwart,

met de zijden bedekt door een' witten zoom, voor smal,
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achter tamelijk breed. Schildje bruinachtig zwart met grijze

beharing; korter en breeder dan bij Lateralis. Dekschilden

bruinachtig zwart met grijze beharing; de uiterste basis en

spits van den clavus zijn geelwit; van dezelfde kleur is eene

wigvormige vlek aan den voorrand, strekkende van den

schouder tot over de helft van het corium en zijnde eens

ingekeept aan haren achterrand; de spits is wit gekleurd

door eene driehoekige liggende vlek, onder welke op de

vuilwitte membraan een bruin veegje te zien is; de aderen

der membraan en nog een paar vlekjes daartusschen zijn

bruin. De onderzijde is zwart, op de borst met eenige

witte vlekken. De pooten zijn geel, met streepjes en stip-

pen als bij de voorgaande soort.

Een enkel exemplaar dezer soort ving de heer Ritsema

2 Junij op ter Schelling; de heer Heylaerts trof een paar

voorwerpen aan in Mei op de schorren bij Bergen op Zoom.

9. Salda geminata Cost.

Plaat 7, fig. 9.

Fieber, Eiirop. Hem. p. 147. ^)

Lengte 3 mm. of iets meer. —Deze soort verschilt van

al de voorgaanden door de gedaante van het halsschild,

't geen aan de zijden ingebogen is, zoodat de randlijn con-

caaf en niet convex is; bovendien is er groot verschil in

de gedaante der sprieten, waarvan de beide laatste leden

sterk verdikt zijn.

Het geheele ligchaam op de rugzij de met opstaande

zwarte haren bedekt. Kop van boven gezien breed en kort,

naar beneden onder de oogen echter smal en vrij sterk

verlengd, overal, ook op de bovenlip
,

glanzig zwart. Oogen

zeer sterk uitpuilend, donkerbruin. Zuiger licht bruin.

Sprieten korter dan het halve lijf, vrij forsch van bouw

voor dit genus: 1' lid zwart tot op de helft, dan geel,

1) Costa's besclirijving dezer soort bleef mij onbekend; ik moest mij behelpen met

Fieber's korte opgaaf, waarin ik bovendien nog fouten vermoed.
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2' geel met zwarte basis, 3' bijna zoo lang als 2, doch

dikker, spoelvormig, zwart met zwarte beharing, 4' gelijk

aan 3 doch iets puntiger aan de spits. Thorax aan den

voorrand weinig breeder dan het halsje van den kop en

aan den naar voren ingebogen achterrand slechts weinig

breeder dan de kop met de oogen, op het midden met 2

dwarsgleuven voorzien, knobbelig aan den hals en op de

schouders, glanzig zwart. Schildje kort, breed, driehoekig,

zonder dwarsgleuf, glanzig zwart. Dekschilden zwart met

gelen zoom, die zeer flaauw begint, op de helft van het

corium vrij breed is , daarop plotseling hoekig smaller wordt

en zich aan de spits wederom wat verbreedt. Daartegen

aan staan twee kleine ronde vlekjes, het bovenste geel,

het onderste, bijna tegen de membraan aan, wit. Boven-

dien is er een zeer klein wit vlekje aan de spits van den

clavus. De membraan is bruinachtig geel met bruine ade-

ren, tusschen welke de membraan in het midden donker-

der is; de zoom is grijs berookt. Pooten roodachtig geel

met een weinig bruin op de knieën en aan de spits der

scheenen en der tarsen.

Twee voorwerpen c? en $ werden 25 Julij bij Hilversum

gevangen door den heer G. Ritsema Cz.

10, Salda cincia H. Seh.

Herr.-Sch. Wam. Ins. VI, 40. PI. 194, f. 598. —Fieb.

Eur. Hem. p. 148.

Lengte 3 mm.—Tw^e voorwerpen heb ik voor mij, on-

derling niet geheel gelijk, van eene soort , na verwant aan de

voorgaande, doch met onverdikte sprieten, welke

noch geheel passen op de beschrijving van Cincta H. Sch.
,

noch op die van Elegantula Fall. , doch het meest gelijken

op de eerstgenoemde.

Kop als bij Geminata j doch iets meer vooruitstekend,

bovenlip zwart, zuiger bruingeel. Sprieten tamelijk kort

en vrij slank, gekleurd als bij de vorige. Thorax en schildje
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als bij Geminata. Dekschilden dofzwart met gelen zoom,

die bij het eene voorwerp vrij regelmatig doorloopt tot de

spits, bij het andere meer golvend en voor de spits een-

maal afgebroken. Membraan bij het eerste lichtbruin met

donkerder aderen, bij het tweede lichtgeel met 2 bruine

vlekjes aan den rand. Pooten als bij de vorige soort.

Het eene, vrij goed bewaarde werd in Mei door Perin

bij Piijnsburg aangetroffen; het andere, minder van ge-

halte , werd voor jaren door den heer Six bij Driebergen

gevangen. Het eerste zou, indien de sprieten meer verbreed

waren, voor een wijfje van Geminata kunnen doorgaan..

In het algemeen komt het mij voor dat de soorten van

dit geslacht niet zuiver van elkander zijn afgescheiden en

dat bij kennisneming van geheele serien, eenigen zullen

blijken uiterste einden te zijn van eene doorloopende serie.

ELFDE FAMILIE. —ROOFWANTSEN.

REDUVINI.

Roofwantsen zullen wij de insecten dezer famihe betitelen,

omdat zij voor zoo verre waargenomen is, andere levende

insecten grijpen en uitzuigen; een onder hen, de oudst

bekende, doet zelfs het menschdom in dat opzigt voordeel

door als verklaarde vijand der bedwantsen , hun overgroot

aantal eenigermate te verminderen.

De ware kenmerken der famihe bestaan hierin: 1° dat

de zuiger onbedekt en loshangend is, 2° dat de ocellen

staan achter eene denkbeeldige lijn getrokken dwars over

den kop, zoo dat zij de achterranden der oogen aanraakt,

3° dat de kop achter de oogen halsvormig is uitgerekt,

4° dat de tarsen uit 3 leedjes bestaan, 5° dat de voordijen

dikker zijn dan de achterdijen.
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Kop gewoonlijk klein naar gelang van het ligchaam ; aan-

gezigt uitgerekt voorbij de zijdelings olie inplanting der

sprieten; achter de oogen en ocellen een halsje, soms

tamelijk lang en door eene dwarsgleuf van den schedel af-

gezonderd. Oogen bol, uitpuilend met vrij grove facetten.

Ocellen, gelijk boven gezegd is, nimmer tusschcn, altijd

achter de oogen. Sprieten zijdelings voor de oogen op een

knobbeltje ingeplant, slank en vrij lang, soms zweepvormig

van vier leedjes, waartusschen echter dikwijls zeer kleine

leedjes ingevoegd zijn, doch zoo dat een zoodanig leedje

eigenlijk altijd als afgezette basis bij het volgende groote

hd behoort. Zuiger loshangend, bij de meeste geslachten

kort, gezet en slechts van 3 leedjes, bij een enkel langen

slank van 4 leedjes. Prothorax aan den voorrand meest

zeer smal, naar achteren vrij regelmatig verbreed, door

twee dwarsgieuven in drie doelen verdeeld, waarvan het

voorste gewoonlijk zeer kort is. Schildje klein , driehoekig
,

soms vrij puntig aan de spits. Achterlijf van zes duide-

lijke ringen, met de huid aan de zijden zeer dikwijls op-

gewipt. Vleugels dikwijls slechts half ontwikkeld; indien

zij volledig uitgegroeid zijn , bestaan zij uit clavus , corium

(zonder cuneus of embolium) en membraan, de laatste

dikwijls met vele langsaderen. De pooten zijn middelmatig

van lengte, bij een genus zeer slank en lang; de voordijen

zijn altijd dikker dan de achterdijen en de voorpooten in

't geheel tot grijpen en vasthouden ingerigt; de tarsen be-

staan uit drie leedjes, waarvan het eerste zeer klein is en

het laatste van 2 klaauwtjes voorzien.

Tafel der geslachten.

1 (6). Zuiger van drie leedjes, kort en vrij dik.

2 (5). Voorheupen gewoon. De voorpooten dienen tot gaan

en grijpen. Ocellen aanwezig.

3 (4). Sprieten zeer dun en zweepvormig.

Genus 2. Reduvius F.
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4 (3). Sprieten niet bijzonder dun, draadvormig.

Gen. 3. Harpactor Lap.

5 (2). Voorheupen zeer dun en lang
; de voorpooten dienen

niet tot gaan, maar slechts tot grijpen. Ocellen

ontbreken.

Gen. 5. Ploearia Scop.

6 (1). Zuiger van vier leedjes.

7 (8). Zuiger en voorpooten Ivort en dik, prothorax aan

den voorkant bol.

Gen. 1. Prostemma Lap.

8 (7). Zuiger slank, tot voorbij de voorheupen reikend; pro-

thorax niet bol aan den voorkant. Voorpooten vrij lang.

Gen. 4. Naris Latr.

Gen. 1. Prostemma Lap.

Dit genus dient wel vooraan te komen omdat hier het halsje

nog zeer onduidelijk is en de ocellen min of meer tusschen

de oogen zijn geplaatst, zoodat het geslacht nog niet in

allen opzigte voldoet aan de kenmerken der familie. Niet-

temin is Prostemma een Reduvide en wel even zeker als

Ploearia, dat door andere karakters weder eenigzins van

den typus der familie afwijkt. De eerstgegeven naam

Prostemma werd door Laporte gekozen, omdat hij ten on-

regte meende dat de ocellen, stemmata, voor de oogen

staan; Léon Dufour, die de onjuistheid daarvan, inzag,

veranderde den naam in Postemma (post stemma)
,

doch

Amyot , die geen hybridisch gevormden naam wilde aanne-

men, veranderde dit weder in Metastemma van ineta en

stemma ; doch ,
ofschoon nu de benaming etymologisch

zuiver is, beteekent zij niets, want zij geeft geen karakter

van het genus , maar alleen een der kenmerken der famihe

aan. Ik keer dus weder tot Prostemma terug.

Kop tamelijk lang, bol, krom naar beneden gebogen,

van een uiterst smal halsje voorzien. Oogen uitpuilend en
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ovaal ; ocellen zeer duidelijk , tegen den hals aan staande
,

doch niet geheel achter de oogen. Sprieten harig, slank

van 4 leedjes, waarvan echter het 2' aan de basis in een

condylus is afgesnoerd, ten gevolge waarvan verschillende

schrijvers 5 leedjes tellen. Het 1' lid is kort en reikt niet

voorbij de spits van den kop ; het 2* is driemaal zoo lang
,

naar de spits verdikt en daar zeer harig, het 3' is iets

korter en mede van langere haren voorzien, het 4^ nog

korter met eene soort van dons bedekt. Zuiger van 4

leedjes, waarvan het 1' zoo kort en ringvormig, dat het

door Curtis bij de spits van den kop werd gerekend; het

2^ iets langer, minder dik, doch naar het eind toe zich

uitzettend, het 3^ nog langer kegelvormig, het 4' zeer kort

en harig.

Prothorax aan de voorzijde bol en bijna bultig op den

rug, in de zijden voorbij het midden een weinig ingedeukt,

daarop weder sterk uitgezet. Schildje vrij breed en kort,

volstrekt niet spits aan het einde. Dekschilden zeer breed,

in het eenig bekende inlandsche voorwerp kort, zonder

clavus en aan den achterrand flaauwelijk ingebogen met

eene uiterst korte membraan zonder aderen. Het abdomen

veel langer en veel breeder dan kop en thorax te zamen,

boven weinig, onder zeer bol, met scherpe, opgewipte

zijranden; de laatste ring wat ingetrokken. Pooten krach-

tig, vooral de voorpooten (zie plaat 7, fig. il") wier dikke

heupen aan de onderzijde voorbij het midden met eene

dubbele rij fijne stekeltjes bezet zijn ; hunne schoenen
,

die naar de spits sterk verbreed zijn, hebben aan de on-

derzijde van de basis tot over het midden mede eene rij

stekeltjes. De tarsenklaauwtjes vrij lang.

1. Prostemma guttula F.

Plaat 7, fig. 11.

Fabr. S. R. 281 , 70. —Laporte, Hém. 12, n° 13. —
Curtis, Brit. Ent. XV, PI. 684. —Léon Duf. Ami. Soc.
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Ent. de France III, p. 350, PL 5, f. 8. —Hahn, W. Ins.

Il, p. 28, t. 41, f. 130. —Dougl. and Scott, Drlt. Hem.

p. 546, PL 18, f. G.

Lengte 8 mm. —Kop en thorax bUnkend zwart, met

vrij lange opslaande haren bedekt, Oogen donkerbruin.

Sprieten aan de onderste leden roodgeel , de laatsten zwart.

Zuiger zwart aan de basis, met de beide laatste leden

geelachtig. De thorax op den bollen rug eenigzins metaal-

achtig van glans. Schildje zwart met roodgele zijhoeken.

Het corium der korte dekschilden oranje met haren van

dezelfde kleur bezet ; de membraan vuilwit met een bruin

vlekje. Achterlijf zwart met metaalglans, vooral op het

midden; de ringen fijn gestippeld met gladde zoomen; de

voorlaatste ring sterk behaard. Pooten oranjerood met de

heupen donkerbruin, de uiteinden der schoenen en het

laatste lid der tarsen bruin; de haren licht- en de stekeltjes

der voorste dijen en scheenen donkerbruin.

Slechts een voorwerp dezer merkwaardige en fraaije soort

is mij als inlandsch bekend geworden. Het werd op Wal-

cheren gevangen door den heer N, La Fontijn, die de bij-

zondere welwillendheid had het mij voor mijne verzameling

af te staan.

Gen. 2, Reduvius F.

Invroegeren tijd omvatte dit geslacht de geheele familie,

tegenwoordig slechts een zeer gering getal soorten. Onder

de inlandsche genera kenmerkt het zich door den korten

zuiger van 3 leedjes, door niet uitsluitend tot grijpen ge-

schikte voorpooten en door den vorm der sprieten; in de

inlandsche fauna bevat het slechts eene soort.

Bouw krachtig; het geheele ligchaam met alle deelen

behalve dekschilden en vleugels, met zijdeachtige haren

dun bekleed. Kop van langer hals voorzien dan het voor-

gaande genus; deze hals is van den schedel afgescheiden

door eene dwarsgleuf; de kop draagt op zijn hoogste punt
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de groote bijoogen. Oogen groot, uitpuilend, aan de on-

derzijde van den kop elkander bijna aanrakend , uit grove

facetten bestaande. Sprieten digt voor en tegen de oogen

aan ingeplant, zoo lang als de halve lengte van het lig-

chaam, van vier leedjes en zweepvormig; 1* lid zoo lang

als de kop , in het midden wat spoelvormig uitgezet , tus-

schen 1 en 2 een condylus-leedje , 2 minder dik dan 1 maar

tweemaal langer, 3 en- 4 iets korter maar bijna haarvor-

mig, waardoor de geheele spriet op eene zweep gelijkt.

Zuiger van 3 leedjes , vrij dik , de voorheupen aanrakend.

Prothorax aan den uitgebogen achterrand breeder dan in

het midden lang, voor smal; zijn eerste helft (na het smalle

voorzoompje) in het midden door eene langsgleuf verdeeld

en zijne tweede helft door drie zulke gleuven, waarvan de

middelste het diepst gaat. Schildje vrij groot , spits driehoekig

met opstaande lijstjes voor de zijranden en daartusschen

ingedrukt; de spits doornachtig opgewipt (zie PI, 8, fig. 1").

Dekschilden met smallen clavus en groote, aan den buiten-

rand bijna lederachtige membraan met drie aderen, welke

door haar kronkelen twee gesloten cellen vormen, Pooten

vrij lang; de voorheupen kegelvormig, hunne dijen niet

bijzonder sterk verdikt, hunne scheenen en die van het tweede

paar van onderen aan de spits van eene holle, behaarde

zool voorzien, die aan het einde in een krom uitsteeksel

uitloopt. Achterlijf anderhalfmaal zoo lang als de thorax

met den kop, weinig breeder dan de borst, boven eenig-

zins hol, onder vrij bol, aan de bovenzijde van den laatsten

ring sterker behaard dan op andere punten.

1. Reduvlus personatus L.

Plaat 8, fig. 1 ea la.

Linn. S. N. 13 ed, 724, 64, —Fabr. S. Rh. 267, 7.-^

De Geer, Mémoires (vert. Goeze) III, p. 185. Tab, 15,

f, 1—9. —Panzer, Faim. Genn. 88 f. 22. —Hahn,

W. Ins. II, p, 17, PI. 39, f. 125, —Wolff , Ic. C/m.p.79.
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tab. 8, f. 76. —Flor, Rh. Livi. I, p. 679. —Dougl. and

Scott, Brit. Hem. p. 544, PI. 18, f. 3 et 3 a, 6, c.

Lengte 15 of 16 mm.—Grauwbruin of donkerbruin met

zijdeachtige lichtbruine haren bekleed, voornamelijk op de

pooten. De basis van het eerste lid der sprieten geel; de

spits van den kop met de bovenlip geelachtig bruin, de

basis der scheenen geelachtig wit; het verdient vermelding

dat dit laatste wel bij alle inlands che voorwerpen plaats

grijpt, terwijl een tweede voorwerp uit mijne verzameling

dit kenteeken mist, welk exemplaar echter een Spanjaard is.

Voor ongeveer 40 jaren vond ik eens op een' zoldertrap

eene larve van deze soort; zij kwam volkomen overeen

met de beschrijving bij de Geer en had zich geheel met

stof en zandkorrels bedekt. Omdeze bekleeding gaf Lin-

naeus aan de soort den naam van Personatus (vermomde).

De volwassen insecten zijn nachtdieren, die op roof uit-

gaande des avonds wel door de openstaande vensters komen

binnenvliegen. Men zegt dat zij bedwantsen tot voedsel

gebruiken, waarschijnlijk echter ook nog vele andere in-

secten. Met zekerheid kan ik meêdeelen dat hun steek

bijzonder pijnlijk is.

De soort werd aangetroffen te Leyden, Warmond, Woer-

den, 's Gravenhage, Driebergen, Brummen en Middelburg,

meestal binnen 's huis. Zij schijnt echter niet zeer gemeen.

Gen. 3, Harpactor Lap.

Van het vorige onderscheidt zich dit genus hoofdzakelijk

door den vorm der sprieten, wier beide laatste leden niet

zoo uiterst fijn zijn en meer overeenkomen met de beide

voorgaanden; overigens stemt het met het voorgaande in

hét aantal leedjes des zuigers overeen.

Kop klein, doch van een vrij langen hals voorzien.

Zuiger van 3 leedjes, dik; het 2' hd in lengte gelijk aan

het eerste of iets langer. Oogen zeer bol uitpuilend. Sprie-

ten zoo lang als de helft van het hgchaam, of iets langer,
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slank, van 4 leedjes
; bij de eene soort een tusschenleedje

aan de basis van het 1', bij de andere aan de basis van

het 3' hd; het 2" Hd steeds het langste.

Borststuk aan de voorzijde hoekig en smal, aan de ach-

terzijde bij de eene soort zeer breed, bij de andere minder;

over het midden door eene dwarsgleuf in 2 deelen verdeeld.

Schildje klein, puntig opgewipt. Dekschilden bij de eene

soort (Pedestris) gewoonlijk niet ontwikkeld, bij de andere

wel ontwikkeld en in de rust over elkander gevouwen,

veel smaller dan het abdomen, met groote membraan,

waarin vier aderen , van welke de 3 buitensten 2 gesloten

cellen vormen. Achterlijf langer dan kop en borststuk, en

in het midden 1^- maal breeder dan het laatste, aan de

zijden opgewipt, dus hol op den rug,, doch bootvormig als

men het op zijde beziet, Pooten matig dik en lang, met

de voordijen niet bijzonder gezwollen.

De beide inlandsche soorten van dit genus zijn, vooral

aan de pooten met opstaande haren bezet; zij zijn door

de kleur gemakkelijk van elkander te onderscheiden , daar

de eene geheel grijs en zwart is (Pedestris)
; terwijl de

andere aan abdomen en pooten eene bloedroode kleur ver-

toont {Annulatiis).

1. Harp. pedestris Wolff.

Plaat 8, fig. 2 en 2a.

Wolff, Icon. Cini. p. 205, tab. 20, f. 199 (Pedestris).—

Burm. Handb. II, 230, 3. —Curtis, Br. Ent. X, pi. 453

(Coranus subapterus). —Hahn, W. Ins. II, p. 25, t. 41,

f. 129. —Fior, Rhynch. Livi. I, p. 684 (Subapterus). —
Douglas and Scott, Brit. Hemipt. p. 541, PI. 18, f. 2.

Lengte ongeveer 10 mm. —Grijs met zwarte en gele

vlekjes, met grijze zijdeachtige opstaande haren bezet,

zelden met uitgegroeide dekschilden en vleugels. Kop met
een vrij langen, naar achteren kegelvormig versmalden

hals. Zuiger aan de basis grijs, naar de spits zwart en
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glanzig. Oogen uitpuilend, donker bruin of zwart. Sprieten

donker bruingrauw, aan de eerste leden harig; voor het

2' lid, dat het langste is, een klein tusschenleedje. Borst-

stuk achter niet zeer veel breeder dan voor, bij de gevleu-

gelden iets meer. Schildje klein , opgewipt. Yan daar

naar voren tot op het midden van den kop een smal

lichtgrijs streepje. Dekschilden als zij onontwikkeld blijven,

viltig grijs met zeer korte scheeve bruine membraan
;

ontwikkeld, tot aan den anus reikend, minder viltig, bruiner,

met zeer groote bruine membraan. Midden van het abdo-

men op den rug, met gladde, glanzige vierkante plekken,

de opgewipte zijden geblokt vuil geel en zwart, de buik

in het midden glanzig bruin, met vuil gele vlekken daar-

tegen aan. De zeer harige pooten zijn geringeld vuilgeel

en zwart, de dijen gegolfd knobbelig.

Deze soort is op enkele plaatsen gemeen, bijv. in het

dennenbosch te Driebergen onder heideplanten en in de

duinen tusschen den Haag en Scheveningen. Men vindt

haar volwassen in het najaar. Behalve op de genoemde

plekken werd zij aangetroffen bij Katwijk (de Graaf)
,

Noordwijk (v. Bemmelen), Utrecht en Brummen (v. V.),

Breda (Heylaerts) en Domburg (de Man). Voor het overige

is zij over geheel Europa verspreid.

Een gevleugeld inlandsch exemplaar ving o. a. Perin.

2. Harpactor annulatus L.

Linn. S. N. 5^ ed. p. 495, 71. —Fall. Mon. Cim. 120,

2. —Fabr. S. Rh. 271 , 24. —Vanz. Faun. Germ. 88, f. 23. —
Wolff, Ie. Cm. p. 81, tab. 8, f. 78. —Hahn, W. Ins.

n, p. 22, tab. 40, f. 128.— Flor, Rh. Livi. I, p. 683.

Lengte 12 mm. —Zwart met bloedroode versierselen,

geheel met zachte opstaande zwarte haren bezet. Sprieten

zwart, langer dan bij de voorgaande soort; een tusschen-

Éetsel aan de basis van het 3^ lid. Het halsje is korter dan

bij Pedestris en aan den voorkant meer gezwollen. Het
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halsscliild heeft uitstaande puntjes op zijde van den voor-

rand en is aan den achterrand tweemaal zoo breed als

tusschen die puntjes. Dekschilden altijd volgroeid en de

zwarte membraan zeer groot. De spits van het schildje

niet opgewipt. De opgewipte zijden van het abdomen

bloedrood en zwart geblokt. Pooten zwart , behalve het

grootste gedeelte der scheenen en twee breede ringen om
de voor- en achterdijen, die bloedrood zijn.

Van deze fraaije soort zijn door den heer Heylaerts eenige

voorwerpen aangetroffen in het Ulvenhoutsche bosch bij

Breda.

Gen. 4. Nabis Latr.

Dit geslacht heeft even als het eerste den zuiger van

vier leedjes, doch wat de gedaante betreft, sluit het zich

veel nader bij het voorgaande aan.

De gedaante van het ligchaam zonder den kop is lang-

werpig ovaal, voor een groot deel met evenwijdige zijden.

De kop is vrij lang, zonder de oogen smal, met een voor

deze famihe zeer kort halsje, dat bovendien dikwijls onder

den voorrand van het halsschild teruggetrokken wordt. De

oogen zijn zeer sterk uitpuilend , de bijoogjes digt bij

elkander geplaatst, niet zoo zeer achter dan wel tusschen

de oogen. Sprieten ter wederzijde op een knobbeltje in-

geplant halverwege tusschen de oogen en de spits van den

kop, zeer slank draadvormig; lid 1 de helft zoo lang als

2, dit iets langer dan 3 en 4 weinig langer dan 1, ja zelfs

ook wel iets korter. Zuiger lang en dun , voorbij de

voorste heupen reikend, van 4 leedjes, waarvan het 1' zeer

kort is en het 2' het langste. Borststuk op den rug gezien,

van den vorm van een afgeknotten kegel met afgeronde

achterhoeken, aan den achterrand tweemaal zoo breed als

voor, soms iets langer dan breed, met 2 dikwijls zeer on-

duidelijke dwarsgleuven , waarvan de voorste vlak ])ij den

hals, de 2" iets voorbij het midden hgt. Schildje klein,

breed driehoekig. Dekschilden soms zeer kort, dikwijls
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met de membraan de spits van het abdomen niet berei-

kend; zijn zij onvolgroeid, dan zijn de 3 deelen dilcwijls

niet van elkander te onderscheiden; zijn zij volkomen, dan

is de clavLis naar achteren breed, dan vindt men2 midden-

nerven op het corium en 4 op de membraan, die zich naar

den rand vergaffelen.

Achterlijf op den rug plat met opstaande randen, aan de

onderzijde kielvormig. Pooten vrij lang; hunne heupen

zwaar, bij paren digt bijeen staande; dijen van het voorste

paar zeer dik , die van liet 2" iets dunner maar even lang , die

van het 3* langer en smaller; schoenen der beide voorste

paren forsch , verbreed naar het eind en aldaar van onder

van een viltig zooitje voorzien; achterscheenen langer en

smaller. Tarsen met een zeer klein eerste lid; het 2^ aan

de achterpooten even lang als het 3^; klaauwtjcs lang,

slank, ongetand en weinig gekromd.

Tabel der soorten.

4 (3). Kleur bruinachtig rood; dekschildcn en membraan

meestal bruin gemarmerd ; beiden zelden goed

ontwikkeld.

2 (4). Grootte 1 cm. Kop van boven gezien tweemaal

zoo lang als breed.

Sp. 1. N. brevlpennis Hahn.

4 (2). Grootte 7 mm. Kop van boven gezien anderhalf-

maal zoo lang als breed.

Sp. 2. N. apterus F.

3 (1). Kleur geel, grauw of grauwrood; dekschilden niet

gemarmerd ; membraan meeslal met donkerder

aderen.

5 (6). De membraan der dekschilden reikt over het lig-

chaam heen.

Sp. 4. N. f ems L.

6 (5). De membraan reikt niet tot aan den anus.

7 (8). Grooter, donkergrauw met gelen rand.

Sp. 3* iV. jlavomarginatus Scholz.
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8 (7). Kleiner, niet donkergrauw, de dekscbilden zeer

verkort.

9 (10). Kleur geel of grijsachtig.

Sp. 5. N. brevis Scholz,

10 (9). Kleur rood uit den grauwen.

Sp. G. N. dorsalis Duf.

1. Nahis brevipennis Hahn.

Plaat 8, fig. 3 eu 3a.

Hahn, Wanz. Ins. UI, p. 32, PI. 83, f. 253. —Flor,

Rh. Livi. I, p. 094. —Dougl. and Scott , Brit. Ihm. p. 549.

Lengte ongeveer 1 cm, —Kenbaar aan de grootte. Van

gedaante fleschvormig , van kleur rood of roodbruin, met

bedekking van grijs vilt. Kop cylindervormig met toege-

ronde spits, 2 maal zoo lang als tusschen de oogen breed;

het bijna altijd zigtbare achterste gedeelte van het halsje

glanzig zwart. Voor de bijoogjes een zeer flaauw en fijn

dwarsgleufje, dat gebogen achter de oogen loopt. Oogen

rond, uitpuilend, donkerbruin. Zuiger dun, lang, glanzig

roodbruin. Sprieten nog al ver voor de oogen ingeplant,

zeer slank, op l der lengte van het ligchaam, geelbruin

met een donker bandje aan de basis van lid 1 , een ander

even voor de spits van dat lid en een derde even voor de

spits van hd 2. Prothorax met weinig ingedeukte zijden,

die zeer rond naar beneden loopen, aan den achterrand

naauwelijks 2 maal breeder dan aan den voorrand ; de

achterrand dikwijls donker gemarmerd, het middengedeelte

aan de zijden dikwijls donker gevlekt. Schildje gelijkzijdig,

dof zwart, soms met (door dikke beharing) lichtere zijden.

De dekscbilden reiken niet tot op het midden van het ab-

domen en hebben geene aderen, maar wel eene scheef

aangehechte korte membraan. Hunne kleur is bruinrood

of roodgrauw met donkerder marmering, de membraan is

grauw, iets lichter naar den zoom. Achterlijf veel langer

en tevens veel breeder dan kop en borststuk, met opgewipte
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zijden, die aan den rand een oranje vlekje vertoonen aan

de basis der ringen 2 lot G. Na den 6^" ring is liet lig-

chaam plotseling toegespitst. De poolen zijn roodgrauw

met vele donkere dwarsbanden , die eeliter in het midden

van dijen en schoenen niet bij alle voorwerpen te zien zijn.

Nabls hrevipennis werd gevangen binnen Leyden in den

hortus op hagedoorn in Augustus (de Graaf), bij Heem-

stede in September, in het Haagsche bosch en de Scheve-

ningsche boschjes, mitsgaders aan de Rhedersteeg in den

herfst (v. Voll.) en bij Breda (Leesberg). Mij zijn slechts

wijfjes bekend en ik zie dat Flor in hetzelfde geval ver-

keerde. Douglas en Scott schijnen gelukkiger to zijn geweest.

2. Nahls aptenis F.

riaat 8, fig. 4.

Fabr. S. R. 281, 72.— Hahn, Wam. Ins. I, p. 35, tab.

VI, f. 24. —Wolff, h. Cini. p. 201, tab. 20, f. 200

(nymf). —Fieber, Eur. Hem. p. 160 {Suhaplerus àe Geev).

—Dougl. and Scott, Brit. Hem. p. 550.

Fieber haalt bij deze soort de beschrijving en plaat van

Rediivius suhapierus bij de Geer (Memoires (Duitsche vert.)

ni, p. 189, pi. 15, f. 10, doch stellig ten onregte. Vooreerst

toont de vergroote afbeelding van den kop (fig. 11) reeds

aan dat hier Harpactor pedestris bedoeld is, maar ten over-

vloede leert ons de text dat de zuiger kort en dik is,

't geen op geen Nahis past. Of de fig. 200 van Wolff, die

eene nymf voorstelt, hier juist geciteerd is, zal latere

kweeking moeten leeren.

Lengte nog niet ten volle 7 mm. Het zal voldoende zijn

bij de groofe gelijkenis met de vorige soort het verschil

tusschen beide kenbaar te maken. Apterus is kleiner, heeft

lichter kleur op kop en thorax en langer dekschilden; die

tot over de helft van het abdomen reiken. Voorts

is het abdomen op de rugzijde donkerder, bijna zwart, en

het oranje vlekje op den zesden ring is veel grooter naar
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rato en niet scherp iDcgrensd. Eindelijk heeft de prothorax

aan wederzijde eene donkerl^ruine of zwarte vlek.

De soort werd met en zonder membraan aan de dek-

schilden in April en Mei in het Liesbosch bij Breda aan-

getroffen door den heer Heylaerts ; de Man ving er eene

27 April bij Middelburg en Ritsema schonk mij eene nymf
door hem in Augustus bij Rozendaal gevangen.

3. Nabis flavoniarginatus Scholz.

Plaat 8, tig. 5.

Scholz, Aiifzäld. ') n'. ? p. ? —Fieb. Eur. Ilemipt.

p. 161.

Lengte 9 mm. —Van gedaante een langwerpig ovaal,

dat naar voren kegelvormig is toegespitst, van boven vrij

plat, van onder kegelvormig verheven, donker grijs of grauw

met gele randen. Kop van den voorrand der oogen tot de

spits even lang als van den voorrand der oogen naar het

halsschild , boven zwart met 2 gele strepen tegen de oogen

aan en eenige gele vlekjes voor en tusschen de inplanting

der sprieten. Deze weinig langer dan de helft van het

hgchaam, lichtgrauw, bruin aan het einde met een donker

bandje aan de spits van het 2" lid. Oogen bruin. Zuiger

glanzig licht bruin met gele basis. Keel even als de voor-

borst licht geel. Borststuk op den rug grauw met diie

breede donkere langsstrepen ; de zijden licht onzuiver geel.

Schildje zwart met gele zijden, Dekschilden bruingrauw

met de helft van den buitenrand geel gezoomd; de mem-
braan zeer groot, van dezelfde grauwe kleur doch met

lichtere vlekken tusschen de aderen. Het achterlijf op zijde

buiten de dekschilden uitstekend en ook iets langer, zwart,

doch de opstaande zijrand vuilgeel. Onderzijde aan den

rand breed geel, dan l.)ruin en glanzig, in het midden

1) Dit opstel bleef mij onbekend; het komt voor in de Arbeiten der Scfdesischen

Gesellschaft für Kultur, 1846.
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echter met eene rij van ronde gele vlekken. Alle heupen

geel met zwarte basis; de 4 voorpooten zeer forsch ge-

bouwd, geel; hunne dijen met donkere dwarsstrepen ge-

tijgerd, Achterpooten langer en slanker, geel; de uiteinden

der dijen en de spits der schoenen en der tarsenleedjes

zwart.

De korte beschrijving bij Fieber stemt niet geheel met

deze overeen, doch is op verscheiden punten onduidelijk.

De gelijknamige soort bij Flor schijnt eene andere.

De soort werd gevangen bij Leyden in September door

Perin, op Walcheren door den heer La Fontyn, bij Loos-

duinen door Generaal Dr. van Hasselt
, en 10 October door

mij bij Scheveningen. Ook werd eene nymf dezer soort bij

Loosduinen aanç^etroffen.'5^

4. Nabis ferns L.

Plaat 8, fig. 6.

Linn. S. K ed. 13, 731, 108. —Fabr. S. Bh. 255, 11

en 12. —Fall Hem. Siiec. I, p. 133, 9. —Wolff, Ie. Cini.

p. 159. Tab. 16, f. 153. —Burm. Hdb. II, p. 242, 1. —
Hahn, W. Ins. HI, p. 31, pl. 83, f. 252. —Flor, Rh.

Livi. I, p. G98. —Dougl. and Scott, Brlt. Hern. p. 555.

Lengte 6—7 mm. —Licht geel met een bruinen of

grauwen glans , veel smaller dan de vorige naar gelang

der lengte. Kop klein, niet sterk uitstekend voor de oogen,

met eene tamelijk breede zwarte langslijn in het midden

en een vlekje achter ieder oog. Sprieten iets langer dan

de helft van het ligchaam, vuil lichtgeel; het 1' lid, of-

schoon zeer dun, toch dikker dan de overigen, een weinig

naar beneden gekromd; 2 en 3 met bruine bandjes om de

spits. Borststuk smal van voren en van achter 24- maal

zoo breed en aldaar boller dan bij de vorige, met eene

naar achteren smaller wordende zwarte middellijn; van den

hals tot den 2'" dwarsnaad ter wederzijde bij den zijkant

aanduiding van nog eene dergelijke lijn. Schildje zwart
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met 2 gele vlekjes in de hoeken. Dekschilden geheel vol-

groeid, reikende tot een geheel eind over de spits van het

abdomen. Glavus naar den naad toe verbreed ; corium met

bolle aderen en 3 zwarte vlekjes onder elkander, waarvan

het laatste op den rand van corium en membraan staat.

Membraan een weinig grijzer dan het corium, met licht-

bruine aderen. Abdomen op den rug zwart met broeden

gelen zoom, aan de onderzijde helder geel met eene zeer

smalle langslijn in het midden en twee iets breedei'e aan

de zijden. (Deze teokening is soms onduidelijk). Pooten

vaalgeel met ecnige donkere puntjes en streepjes op de 4

voorste dijen.

De soort varieert wel in donkerder grijze of grauwe tint

en met bruine membraan.

Zij is vrij algemeen verspreid over het geheele land op

drooge gronden en komt in groeten getale voor op de

heide en de duinen. Ik heb indertijd te Heemstede waar-

genomen dat zij in het najaar zeer belust is op frambozen,

't geen niet wegneemt dat hare eigenlijke spijze dierlijk

voedsel zal wezen.

De beide nu volgende soorten zullen misschien later

blijken niet anders te zijn dan verscheidenheden van Ferus.

5. Nabis brcvis Scholz.

Plaat 8, fig. 7.

Scholz , Arbeilen , Aufz. n°. ? —Fieber, Eur. Hemlpt. p. 160.

Lengte G mm. —In het algemeen meer geteekend dan

de vorige , maar vooral van kortei* dekschilden voorzien en

misschien ten gevolge daarvan slanker in de schouders.

De algemeene kleur is een koud geelwit, min of meer

grijsachtig. Kop, sprieten, zuiger, oogen als bij de vorige.

Het middengedeelte van het borststuk is met zeer lijne

zwarte slingerstreepjes fraai beteekend, —en van daar

uit loopen 5 of 7 donkere streepjes naar achteren
, van

welke die in 't midden de duidelijkste is. Dekschilden
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niet geheel uitgegroeid, met vrij sterk verlievene aderen

en een zeker aantal zwarte vlekjes, gewoonlijk zeven op

elk, soms minder, soms ook tot streepjes in een vloeijend.

In de vrij korte membraan zijn veel minder aderen en die

somtijds niet eenmaal anastomeeren. De poolen zijn vrij

sterk met rijen zwarte stippeltjes bezet en schijnen daar-

door donkerder dan bij Ferus.

Brevis werd in Mei bij Utrecht gevangen (Piaget) ; in het

voorjaar onder dorre bladeren bij Breda (Heylaerts) ; bij

den Haag, Scheveningen en Noordwijk in Aug. (v. Voll.)

6. Nabis clorsalis Duf.

L. Dufour, Recherch. 02, 4, tab. 5, f. 55. —Am. et

Serv. Hémipt. p. 332, 4. —Scholz. Aufzähl. n° ? (Ericc-

lorum). —Fieber, Eur. Hem. p. 160. —Flor, Rh. Lid.

I, 690 en II, 618. —Dougl. and Scott, Rrit. Hem. p. 552.

Fieber en Scholz noemen dezen Nabis: Ericctorum
, welke

naam stellig karakteristieker is dan die van Doi'salis, die

niets beteekent ten minste om het onderscheid met Ferus

te doen uitkomen; doch de naam van Léon Dufour is ouder.

Zijne beschrijving bleef mij onbekend, doch die van Amyot

et Serville, naar de zijne vervaardigd, slaat uitmuntend

op onze voorwerpen.

Lengte 5

—

O mm. —Kleur glanzig bruinrood, met don-

kere langsstreep over kop en thorax. Iets slanker dan

Ferus en vooral minder behaard; overigens daarop in allen

deele gelijkende, behalve in de lengte der dekschilden, die

slechts weinig over het midden van het abdomen heen

reiken. Hunne aderen zijn vrij hoog oppuilend, op het

corium is eene rij van 4 zwarte vlekjes te zien ; de mem-

braan is zeer kort en telt minder aderen dan bij Ferus.

Van deze soort werden eenige voorwerpen zeer laat in

het jaar onder heideplanten en op gras in den omtrek van

Breda en met name in het Liesbosch gevangen door den

heer Heylaerts.
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Gen. 5. Ploearia Scop.

Van Scopoli ontving dit genus den naam van Ploearia

(eigenlijk sclireef liij Ploiaria) tusschen 1785 en 88; Fa-

bricius gaf er in 1794 den naam van Gerr Is aan. De

eerste benaming is dus de oudste, doch, al ware zij dit

niet, dan zou toch mijns inziens de tweede naam verme-

den moeten worden, omdat Gerris ook gebruikt is om het

geslacht aan te duiden dat wij met Fabricius en anderen

Ilijdrometra noemen; zoo ontgaan wij alle verwarring.

liet is van de vorigen zeer gemakkelijk te onderscheiden

door do bijzonder lange voorheupen en de bestemming der

voorpooten, kennelijk niet voor den gang, maar alleen

voor het grijpen en vasthouden eener prooi. De beide in-

secten, die tot dit afwijkende geslacht behooren gebruiken

dan ook in het gaan de lange sprieten als voorpooten,

waarop zij werkelijk steunen, terwijl het ligchaam overigens

tusschen de vier achterpooten, wier knieën ver boven den

rug uit komen, hangt te schommelen.

Ligchaam zeer smal; kop en borststuk slechts een vijfde

gedeelte der geheele lengte uitmakende. Kop J- korter

dan het borststuk met een bol opgezetten hals, die door

eene d warsgleuf van den eigenlijken kop afgescheiden is.

Geen bijoogjes; oogen sterk uitpuilend met grove facetten;

daarvoor de dikke grondknobbels der sprieten en geen

uitsteeksel daartusschen. Zuiger kort en dik, tot tusschen

de voorheupen reikend, van 3 leedjes. Sprielen zeer dun,

haarvormig, langer dan het hgchaam, met een tusschen-

leedje aan do basis van lid 1; de beide laatste leedjes te

zamen slechts half zoo lang als het tweede, 3 driemaal

langer dan 4. Borststuk slechts weinig breeder achter dan

aan den hals en iets langer dan breed. Schildje vrij groot,

doch door eene gleuf in 2 doelen verdeeld, waarvan het

voorste veel hooger ligt dan het andere en bovendien van

een opgewipt stekeltje voorzien, zoodat dit voorste deel

het geheele schildje schijnt uit te maken.
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Dekschilden iets langer dan het achteiiijf en dit geheel

bedekkend ; zij zijn zeer smal aan de basis en verbreeden

zich bijzonder sterk voorbij het midden; de membraan

neemt er het grootste gedeelte van in. Deze heeft even

voor de binnenzijde eene lange ader
, van waar kleine

dwarsaderen uitgaan, naar eene andere ader in het midden.

Achterlijf van onder kielvormig met opgewipten dunnen

zijrand, Voorpooten met zeer lange heupen, des niettegen-

staande echter in het geheel niet veel langer dan de dijen

der achterpooten. Voordijen vrij dik, midden- en achter-

dijen zeer dun en bijzonder lang, even als hunne schoenen;

tarsen daarentegen kort.

Door hmme gedaante en het hangen tusschen de pooten

doen deze insecten aan sommige soorten van muggen

(b. V. Limnobia) of wel aan het geslacht Berylus denken.

Zij worden meest in tuinhuisjes en dergelijken aangetroffen.

Flor verzekert dat zij snel vliegen. Inlandsch zijn twee

soorten, eene grootere en eene kleinere.

1. Ploearia vagahimda L.

Plaat 8, lig. 8 eu 8«.

Linn. S. N. Ed. 13, p. 732, 119. —Fabr. S. Rh. 262,

9. —De Geer, Mémoires vert. Ill, 212, 41, tab. 17,

f. 1—7. —AVolff, Ic. Cm. p. 203, tab. 20, f. 197. —
Schellenb. Cim. Helv. p. 24, tab. 8, f. 1 a—d. —B. Seh.

W. Ins. IX, p. 117, tab. 305, f. 941. —Flor, Rh. Livi.

I
,

p. 689. —Dougl. and Scott , Er. Hern. p. 536. PI. 18, fig. 1.

Lengte 7 mm.—Kop grauw , aan de spits en achter de

zwarte oogen bruin. Zuiger geelachtig wit met 4 donkere

bandjes. Sprieten ,
1' lid en benedenhelft van het 2' wit

met fijne zwarte bandjes, het overige van het 2" met 3

wit, 4 grijs. Borststuk lichtgrauw met eenige bruine

schrapjes op de voorhelft. Schildje aan den voorrand hcht-

grauw met eene witte spits, het overige zwartachtig. Ach-

terlijf bruin met eene roodachtige streep aan wederzijde.
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Dekschilden gemarmerd grijs met witte aderen; 2 bruine

vlekjes aan den Luitenrand, waarvan de achterste grooter

en donkerder, begrenzen een helder wit langsstreepje; spits

der membraan lichtbruin bewolkt met 4 witte vlekjes aan

den rand. Voorpoot en met tamelijk lange haren be-

haard; alle poolen geelachtig wit; voordijen naar de spits

toe met 3 vrij breede bruine bandjes, voorschoenen desge-

lijks, maar de bandjes flaauwer. Vier achterpooten met

tal van fijne zwarte bandjes.

Ik heb eenmaal deze soort gevangen op de Gliphoeve bij

Bennenbroek , zoo ik mij wel herinner in een grotwerk
,

op klimop; Prof. J. van der Hoeven ving er een in een

tuinhuisje bij Leyden; voorts zag ik nog een exemplaar

door den heer de Gavere te Groningen gevangen, en twee

voorwerpen die de heer Schepman in October te Rhoon

aantrof, kruipende op stammetjes van hazelaren. In Enge-

land is de soort plaatselijk gemeen op klimop; het is dus

vreemd dat men haar hier te lande , waar zoo veel klimop

wast, zoo zelden aantreft.

2. Ploearia erratica Fall.

Plaat 8, fig. 9.

Fall. Mon. Cini. 117, 6. —Id. Hem. Suce. 164, 2. —
H. Sch. W. Ins. IX, 118. —Burm. Hdb. II, p. 224. —
Dougl. and Scott, Brit. Hem. p. 536.

Lengte 5 mm. —Deze soort, veel kleiner dan de voor-

gaande, is bovendien herkenbaar aan de volgende kentee-

kens : de voorpootcn zijn onbehaard ; de kleur is iels don-

kerder; de spits der membraan is bepaald bruin, met fijne

witte aderen , de zijrand van het achterlijf is geblokt
,

zwart en wit en de bandjes om de achterpooten zijn iels

breeder.

Deze soort is niet zoo zcld/aam. Zij werd aangelroften :

bij Rotterdam (Gijsbei'li Hod.), bij den Haag (de Gr., v.

Mass., V. d. Wulp), bij Leyden (van Voll.), bij Utrecht
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(Six) en bij Breda (Heylaerts). Zij komt voor van Mei tot

in October, in liuizen en tuinhuizen.

TWAALFDEFAMILIE. —WATERBEROEIJERS.

HYDRODROMICI.

De vertaling van den Giiekschen naam zou eigenlijk in

het HoUandsch luiden op het water loopers, doch daargela-

ten dat dit moeijelijk tot een woord zamen te vatten is,

loopt eigenlijk slechts eene soort uit de familie over het

water {Limnobates Stagnorum)
, terwijl de overigen op het

water drijvende, zich met hunne poolen roeijende voort-

bewegen.

De familie onderscheidt zich van alle vorigen door de

inplanting der klaauwtjes, die zeer klein zijnde, geplaatst

zijn in eene inkeeping voor liet einde van het laatste lid

der tarsen. Hierop maakt nu wel het geslacht Limnobates

eene uitzondering, doch wat de overige karakters betreft,

behoort het kennelijk tot deze groep, zijnde een overgangs-

vorm tusschen de evenzeer lang uitgerekte Ploearien en

het geslacht Hydrometra dat de hoofdstam is in deze familie.

Gedaante meestal lang gestrekt , zelden klein en gedron-

gen, onderzijde van het ligchaam steeds met zijdeachtige,

zeer digte, als metaal blinkende beharing bedekt, die het

water niet tot het ligchaam laat doordringen. Kop gewoon-

lijk klein. Oogen steeds bol en uitpuilend. Bijoogjes ont-

breken of zijn moeijelijk te zien. Sprieten van 4 leedjes,

aan de zijden van den kop , voor de oogen ingeplant.

Zuiger los, doch tegen de borst aangedrukt van 3 of 4

leedjes, waarvan het middelste of voorlaatste verreweg het

grootst. De prothorax strekt zich met een uitsteeksel, den
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zoogenaamden processus , over den mesothorax en het

schildje heen. De dekschilden en vleugels onthreken dik-

wijls; wanneer de eersten aanwezig zijn, zijn zij van basis

tot spits van eene en dezelfde lederachtige hoedanigheid,

doch van krachtige aderen voorzien, die echter weinig

cellen vormen. Het al)domen levert geene bijzondere ken-

merken op. De pooten zijn zeer verschillend gevormd ;

die van Limnohales zijn looppooten (de dieren loopen op

het water), die der andere geslachten zijn roeipooten of

grijppooten met dien verstande dat het voorste paar ge-

bruikt wordt om de prooi te grijpen en te houden, terwijl

de beide andere paren tot roeijen dienen, zijnde hier het

middelste paar altijd langer. De beweging is bij het 1^ paar

verticaal , bij de beide anderen horizontaal. De tarsen

hebben 2 of 3 leedjes; over de inplanting der klaauwtjes

in het laatste is reeds gesproken.

Men ziet deze dieren hetzij aan den oever van stilstaande

wateren loopen en zich tusschen kroos en andere water-

planten bewegen, hetzij op stroomende beekjes in grooten

getale roeijend zich tegen den stroom opwerken en met

elkander spelen. Hun roeijen is niet gelijkmatig, maar

geschiedt bij schokken. Hun voedsel bestaat in kleinere

insecten.

De familie telt slechts 4 geslachten , die zeer gemakkelijk

in schema te brengen zijn.

Tabel der geslachten.

1 (2). Kop langer dan de prothorax; voorpooten tot gaan

geschikt.

Gen. 1. LiMNOBATES Burm.

2 (1). Kop korter dan de prothorax; voorpooten niet tot

gaan geschikt.

3 (4). Borststuk langer dan breed.

Gen. 2. Hydrometra F.
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4 (3). Borststuk zoo lang als breed of breeder dan lang.

5 (6). Het 1' lid der sprieten het langste. Tarsen van 3

leedjes.

Gen. 3. Velia Latr.

6 (5). Het 4' lid der sprieten het langste. Voortarsen van

2, achtertarsen van 3 leedjes.

Gen. 4. Microvelia Westw.

Gen. 1. LiMNOBATES Burm.

Een geslacht van bijzondere gedaante. Ligchaam slank.

Kop langer dan het borststuk, bijna cylinder vormi g , doch

in het midden dunner dan aan de beide einden ; het ge-

deelte voor de oogen veel langer dan dat er achter. Oogen

middelmatig, uitpuilend, cirkelrond. Zuiger zeer slank,

zoo lang als de kop , van 3 leedjes , de beide uitersten on-

geveer even kort. Sprieten zijdelings bijna op het eind

van den kop ingeplant, hun grondlid iets dikker dan de

3 haarvormige volgenden ; het 3' langer dan 2 en 4 vereenigd.

Thorax tweemaal zoo dik als de kop, prothorax zeer kort,

mesothorax korter dan de metathorax. Vleugels en dek-

schilden zelden ontwikkeld ; zijn zij het dan reiken zij

bijna tot de spits van het achterlijf; dekschilden lederachtig

met 2 langsaderen en bij de spits 2 schee ve dwarsaderen;

vleugels met 2 langs- en eene d warsader. Achterlijf bij de

mannen zeer slank, bij de wijfjes in het midden uitgezet

met opstaanden rand, bij beiden iets korter dan kop en

thorax te zamen genomen. Pooten zeer slank en vrij lang,

allen , ook die van het voorste paar , tot gaan ingerigt ; de

heupen staan vrij ver van elkander en zijn tamelijk dik;

dijen en scheenen zijn zeer dun, tarsen van 3 leedjes, met 2

klaauwtjes aan de spits, niet in eene inkeeping onder de spits.

Limnobates Stagnorum L.

Plaat 9, fig. 1 en la.

Linnaeus, 5. N. ed. 13, p. 732, 118. —Fahr, S. Rh.
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258, G. —Fall. Mon. Cim. IIG, 4. —Curtis, Brit. Ent.

I, pi. 32. —Eiirin. Ildb. II, 211. —Herr.-Sch. W. Ins.

IX, p. 418, tab. 304, f. 938, 939. —Dougl. and Scott,

Brit. Hem. p. 576, pi. 19, f. 7.

Lengte ongeveer 1 cm. —Zwart of zeer donker bruin.

Zuiger- pekbruin. Eerste leden der sprieten aan de basis

roodachtig. Somtijds drie zeer fijne zilverachtige langs-

lijntjes op het borststuk. Als de vleugels aanwezig zijn
,

draagt de thorax op de achterhelft aan de zijden twee

kleine ronde, gladde bultjes, Dekschilden bruin mot vuü

okerbruine vlekjes tusschen de aderen. Het onbedekte

abdomen vertoont soms goud glanzige bestuiving op de

zijden van den rug. De pooten zijn roodbruin, doch wor-

den donkerder van het midden der schoenen naar het eind.

Men vindt deze dieren aan den oever van slooten en

poelen; zij loopen er langzaam over het kroos en zelfs

over het water, en zijn misschien ook nachtdieren. De

meeste voorwerpen, die men aantreft, zelfs laat in den

herfst, hebben geene uitgegroeide dekschilden en vleugels.

Gen. 2. Hydrometra F.

Dit en de beide volgende geslachten bevat insecten, die

op het water roeijen, niet loopen dils Limnobates
, noch ook

onder water zwemmen, gelijk de waterwantsen. Hydrometra

onderscheidt zich van de beide anderen door dat het borst-

stuk langer dan breed is, volgens andere schrijvers ook

doordien alle tarsen uit niet meer dan 2 leedjes bestaan;

dit kenmerk is echter niet gaaf aan te nemen, daar het

microscoop bij sommigen een derde leedje doet ontdekken.

De benaming werd door Fabricius gegeven , Latreille noemde
hen Gerris, een' naam later ook door Fabricius gebruikt,

doch ook gegeven aan het vroeger beschrevene geslacht

Ploearia en daarom maar liever geheel te verwerpen, vooral

daar er een betere en misschien ook oudere bestaat.

Ligchaam langwerpig, min of meer spoelvormig, aan de
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onderzijde geheel met zijdeglanzig vilt bekleed, dat goud-

of zilverstof nabootst. Kop vrij klein, tot aan de oogen

in den prothorax verzonken, voor de oogen in eene stompe

punt uitgestrekt op wier zijden ter halver lengte van de

spits de sprieten op knobbeltjes zijn ingeplant. Oogen

groot, bolrond, aan den binnenkant een weinig inge.sneden.

Bijoogjes zeer klein en meest onder beharing verborgen.

Sprieten met 4 leedjes van ongelijke lengte, ten hoogste

zoo lang als de kop met den thorax; tusschen lid 2 en 3

gewoonlijk een tusschenzetsel. Zuiger kort, kegelvormig,

los hangend, van 3 leedjes, waarvan het middelste verre-

weg het langste. Prothorax aan den hals van een dwars-

gleufje en daarachter van een paar bultjes voorzien, in

de zijden naar achteren toe verbreed en over den meso-

thorax uitgestrekt met een rondloopend uitsteeksel {Pro-

cessus)^ dat de plaats van een niet aanwezig schildje inneemt,

maar niet den geheelen mesothorax bedekt. Dekschilden

en vleugels zijn bij enkele soorten niet, bij anderen wel

ontwikkeld ; in dit laatste geval zijn zij zoo lang als of iets

korter dan het achterlijf en tusschen de opgewipte zijran-

den daarvan in de rust plat op het abdomen nedergelegd;

de dekschilden vertoonen geene afscheiding in clavus, co-

rium en membraan, en bezitten drie langsaderen, waarvan

de beide voorsten gegaffeld zijn en onderling door een

smal dwarsadertje verbonden. Abdomen op den rug vlak,

aan den buik bol , met scherpe ,
eenigzins opgewipte

zijranden ,
onder welke eene fijne vrij diepe langsstreep

loopt. Het zesde segment eindigt aan beide zijden in

eene punt , die bij een paar soorten als een werkelijke

doorn naar achter uitsteekt. Na dit zesde hebben de

wijfjes nog 2, maar de mannetjes nog 3 korte genitaal-

segmenten. De voorpooten zijn zeer ver van de overigen

af ingeplant
,

gezet en vrij kort ; hunne beweging is nage-

noeg verticaal, terwijl die der vier anderen horizontaal is;

dezen zijn veel langer , vooral de middenpooten. De vier

achterheupen ziet men op zijde uitsteken, als men de die-
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ren op den rug beschouwt. Dijen en scheenen der achter-

pooten zeer slank, tarsen vrij lang en slank van twee

leedjes; hunne klaauwtjes aan de onderzijde voor het einde

ingeplant.

Tabel der soorten.

1 (4). Eerste lid der sprieten duidelijk langer dan 2 met

3. Achterlij fshoeken als doornen uitstekend.

2 (3). Zijrand van het abdomen geel. Eerste tarsenlid

der achterpooten bijna 2 maal langer dan het tweede.

Sp. 1. li. Paludum F.

3 (2). Zijrand met het abdomen eenkleurig. Dekschilden

en vleugels ontbreken meest. Eerste tarsenlid der

achterpooten slechts Ijmaal zoo lang als het tweede.

Sp. 2. H. aplera Schumm.

4 (1). Eerste lid der sprieten korter dan 2 met 3.

5 (6). Doornen van het 6* segment lang en kegelvormig.

Sp. 3. H. rufoscnlellata Latr.

6 (5). Uitsteeksels van het 6* segment kort
, breed en plat.

7 (8). Zesde segment bij <? aan den buik met 2 naar

voren gerigte haakjes. Eerste bij $ dwars ingedrukt.

S}i. 4. H. odontogaster Zett.

8 (7). Zesde segment bij $ zonder haakjes. Eerste bij ?

met een' kiel.

9 (iO). Thoraxrug naar het eind roestgeel.

Sp. 5. H. thoracica Schumm.

10 (9). Thoraxrug geheel zwart of donkerbruin.

11 (14). Grooter dan 7 milHm.

12 (13). Buik zwart met eenc smalle roestgele middenstreep.

Sp. 6. H. gMiifera Schumm.

13 (12). Buik bij ? geel met 2 breede zwarte zijstrepen.

Sp. 7. H. lacxislris L.

14 (11). Gewoonlijk kleiner dan 7 millimeter, zwart met

zilverstreepjes.

Sp. 8. H. argentata Schumm.
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1. Hydrometra Pallidum F.

Plaat 1) , tis 2 a en b.

Fabr. S. R. 258, 3. —Schumm. Ploteres, 29, t. 4, f . 5

et 4—13. —Burnì. 7/awrf/>. Il, 210, 1. —H. Sch. W. Ins.

IX, p. 07 et 70, t. 300, f. 926. —Flor, Rh. Livi. I,

p. 732. —Dougl. and Scott, Rrit. Hem. p. 559.

Lengte 14—15 mm. —Donkerbruin
, op de bovenzijde

hier en daar met goudgele haartjes bezet , onderzijde loodgrijs

met zilverglans. Kop van onder zilverwit, welke kleur in

den hals loodregt tegen het bruin aanligt. Oogen, bijoogen,

zuiger en sprieten zwart; van deze laatsten is lid 1 bijna

zoo lang als de 3 volgenden te zamen , 3 korter dan 2 , en

ook dan 4, Voorborststuk met een klein stekeltje aan

wederzijde van voren, en in het midden aldaar een kort

geel streepje; middengedeelte naar achter wat verbreed en

aan de achterhoeken in een knobbeltje uitloopend; over

het midden, dat bol oprijst, een fijn rigcheltje; processus

bol met platten rand, waarop een geel bandje. Aan de

zijden der borstringen een zeer zwart streepje op den zil-

verglanzigen grond. Dekschilden zeer donker bruin met

goudgele beharing aan de basis. Pooten zwart; heupen

der achterpooten met hunne pannen geel. Midden- en

achterdijen even lang; middenscheenen ongeveer zoo lang

als de achterscheenen met hunnen tarsus; eerste tarsenlid

der middelpooten meer dan 3 maal, dat der achterpooten

slechts 2 maal zoo lang als het daarop volgende lid. Ach-

terlijf in het midden met een llaauw kieltje, in iedere zijde

met eene rij van 5 zilverwitte vlekjes op den achterrand

der 5 voorste segmenten ; zijdestrepen vuil oranje. Stekels

van het 6' segment bij het <? zoo lang als, bij het $ langer

dan de genitaal segmenten.

In de tweede naamlijst staat dat deze soort in Holland in

een exemplaar door den heer van Bemmelen gevangen

werd; het bedoelde voorwerp bleek echter tot H. aptera
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Schumm. te behooren
; doch op 's Rijks Museum voor na-

tuurlijke geschiedenis te Leyden staan drie voorwerpen van

II. Paluduni met het etiquet «Calkoen, Holland». (Galkoen

was een handelaar in naturalien te Amsterdam, omstreeks

1820).

2. Hydromelra aptera Schumm.

Plaat 9, fig. 3 en 3«.

Schumm. Plot. 34, 3, tab. 4, f. 4 en 20—24. —L.

Duf. liechcrch. p. 69, tab., 5, f. 59 (Canalium). —Flor,

Rh. Livi. I, p. 734 1). —Dougl. and Scott, Brä. Hem.

p. 560.

Lengte 13—17 mm. —Mij zijn geene andere dan onge-

vleugelde voorwerpen als inlandsch bekend. De soort ver-

schilt van de voorgaande in de volgende opzigten. Zij

wordt grooter in de vrouwelijke sexe, vertoont minder zil-

verglans op de onderzijde en heeft veel korter stekels aan

het 6' segment. Het 4" lid der sprieten is in lengte gelijk

aan het 3'; er is geen stekeltje aan de zijden van den

prothorax, geen streepjes in het midden, geen geel bandje

aan den processus, geen oranje zijdestrepen aan het ach-

terlijf. Op de borst ziet men 2 divergeerende langsvlekken;

daarachter volgt eene zalmkleurige vlek tusschen de mid-

denpooten. Middelscheenen iets langer dan de achterscheenen

met hunnen laisus. Eerste tarsenlid der achterpooten slechts

1| maal langer dan het tweede.

Deze soort komt hier te lande veel meer voor dan Pa-

ludum ; zij werd gevangen bij den Haag (v. d. Wulp), bij

Warmond (v. Bemm.), op Sterkenburg bij Driebergen in

Aug. (v. Voll.), bij Hattem (Piaget), onder Wolfheze in

Aug. (de Graaf), bij Nijmegen (van Bemm.), bij Breda in

Mei (Heylaerts).

1) Ik haal de Geer's Cimex Najas niet aan, omdat het inij voorkomt dat be-

schrijving en afbeelding eer op //. lactislris slaat; evenmin eiteer ik Sehelleubery's

Aquariits Paludum , omdat ook daar de soort niet te bepalen i$.
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3. Hydrometra rufoscutellata Latr.

Plaat 9, fig. 4 cu ia.

Latr. Gen. Cr. et Ins. III
, p. 134. —Cuvier, Règne An.

PI. 92, f. 5. —Schlimm. Plot. p. 32, t. 3, f. 1 et 2, tab. 4,

f. 1, 2, 14—19. —Herr. Seh. W. Ins. IX, p. 62, t. 300,

f. 924 et t. 299, f. g h i. —Flor, Rh. Livi. I, p. 736.

Lengte 15 mm. —Iets kleiner dan de vorige, er op

geUjkend, doch slanker en vooral lichter van kleur. Kop

van boven zwart , aan de zijden en van onder glanzig als

geelachtig zilver. Zuiger slank, grijs. Sprieten langer dan

bij de andere soorten , langer dan kop en borststuk
,

roestbruin met zwarte einden der leedjes ; lid 1 aan de

basis wat naar binnen gebogen , 1 [maal zoo lang als 2
;

3 korter dan, 4 gelijk aan 2, het vierde soms zwart. Oogen

groot, glanzig zwart. Voorborststuk op den rug zwart met

een roestkleurig middenstreepje ,
middenborststuk roest-

kleurig met zwarte zijden vooral naar voren toe, processus

geheel roestkleur. Aan de zijden van den thorax eene

zwarte langsstreep en daaronder de zwarte borst met

zilvervilt behaard. Dekschilden en vleugels ontwikkeld; de

eersten roodbruin met donkerder aderen, bezet met gele

haartjes. Pooten rosbruin met donkerder tarsen. Eerste

tarsenlid der middenpooten 4—5 maal, dat der achterpoo-

ten 2-maal zoo lang als het volgende lid. Buik met fijne

middenrigchel. üoorntjes van het 6' segment vrij lang en

stekelig, bruinachtig geel, bij het wijfje zoo lang als de

genitaalsegmenten, bij het mannetje veel korter.

Deze soort werd in Holland aangetroffen door den heer

van Bemmelen, bij Wassenaar in het voorjaar door den

heer de Graaf en in de omstreken van Breda door den heer

Heylaerts. Ik vond haar vroeger in overvloed in Junij en

Julij op den vijver van de Gliphoeve onder Heemstede en

bij Sterkenburg.
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4. Hijdromelra odontogaster Zett.

Plaat 9, fig. 5.

Zetterstedt , Fauna Lap. 506, 3. —Schumm. Plot.

p. 36, tab. 3, f. 8—10. —IL Seh. Wanz. Ins. IX, p.73,

t 301, f. 931. —Flor, Rh. Livi. I, p. 738.

Lengte 7,5 —8,5 mm.—Zeer sterk gelijkend op Lamstris

(de gemeenste soort), doch in de mannelijke sexe daarvan

duidelijk te onderscheiden door de kleine buikhaakjes aan

segmento, in de vrouwelijke moeijelijker door een' dwarsen

indruk in het eerste genitaalsegment.

Zwart, door de beharing op den rug bruin; buikzijde

loodgrijs met zilverwitten weerschijn. Sprieten bijna tot de

middelheupen reikend, zwart; lid 1 nagenoeg als 2 + 3, 3

het kortste der vier. Een streepje op den prothorax en de

zijden van den thorax geelachtig. Een tlaauw langsrig-

cheltje op den processus. De zijden der borst vertoonen

in bepaalden stand eerst een looden, dan een kopergelen

gloed, door een smal bruin streepje van elkander afge-

scheiden. Dekschilden zwart met blaauwen glans en bruine

aderen. Pooten geelachtig bruin ; voordijen zwart met

gele basis of geel met zwarte streep aan de buitenzijde.

Eerste lid der tarsen aan de middenpooten 3 maal langer

dan het tweede.

Zoomen van het achterlijf bleek rood; zesde segment ]:)ij

den man diep ingesneden met 2 korte naar voren gebogen

haakjes. Bij het wijfje is het eerste genitaalsegment dwars

ingedeukt.

Deze zeer zeldzame soort werd tot nog toe alleen ge-

vangen door den heer Mr. H. W. de Graaf en wel bij

Wassenaar in het eerste voorjaar onder dorre bladeren en

in April op de slooten aldaar.

5. Hydromelva Ihoracica Schumm.

Schumm. Ploteres
, p. 46. —Herr. Sch. W. L IX

,
p. 71

,
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PL 301, f. 928 en pi 299, Z aa, bh. ~ Flor, Rh. Livi.

I, p. 739. —Doiigl. and Scott, Brit. Hem. p. 562.

Lengte 10 —11 mm. —Deze soort is met geene andere

te verwarren als men let op grootte en kleur.

Zwart of donkerbruin met een streepje op den prothorax,

de achterhelft van den mesothorax met den processus rood-

bruin en de zijranden van het achterlijf geel. De sprieten

zijn zeer kort en reiken slechts tot de helft van den me-

sothorax, zij zijn roodachtig liclitbruin met zwarte spitsen.

De randen van den processus en de dekschilden zijn don-

kerbruin. De onderzijde is zilverglanzig met een geel

streepje op de zijden van den mesothorax. Pooten aan de

heupen geel, verder geelbruin en aan de tarsen zwart.

Eerste lid der middeltarsen slechts 2 maal langer dan het

tweede. Spitsen van het 6" segment plat en vrij breed,

roodachtig geel even als de genitaalsegmenten.

Eene vrij gemeene soort, gevonden bij Wassenaar, Ley-

den, den Haag, Haarlem, Breda, Middelburg en Koude-

kerke, meestal in het voorjaar.

6. Hydrometra gibbi f era Schumm.

Plaat 9. fig. 6.

Schumm. Plot. p. 41, tab. 3, fig. 5—7. —Herr. Seh.

W. Ins. IX, p. 72, tab. 301, f. 929. —Dougl. and Scott,

Brit. Hem. p. 564. PI. 19, f. 1.

Lengte 8—10 mm. —Kenbaar aan het roode bultje op

het midden van de buikzijde van den mesothorax, overigens

sterk gelijkende op Lncustris.

Ligchaam van den gewonen vorm, boven zeer donker-

bruin, onder zwart met loodglans. Kop gewoon gevormd.

Sprieten kort, slechts tot aan de middenheupen reikend,

zwart; 1' lid gelijk aan 2 + 3, laatste langer dan 3. Over

den rug eene middenrigchel , die aan den prothorax rood-

achtig betint is. Zijden van den thorax voor de inplanting
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der vleugels vrij sterk bultig; juist daaronder in de zijden

een kort geel streepje. Dekscliildeii bruin. Zijrand van liet

abdomen roodgeel; hoeken van segment G van boven bijna

onzigtbaar. Voorpooten aan heupen, apophysen en basis

der dijen zeer licht geelrood, dijen verder zwart , schoenen

lichtbruin met hunne uiteinden en tarsen donker. De vier

overige pooten aan de basis geelrood, naar het eind toe

bruin. Onderzijde van het lijf zwart; bij den man op het

midden van den metathorax een oranje knobbel; van daar

eene smalle gele middelstreep naar den anus; zijranden,

achterzoom en genilaalsegmenten geel. Bij het wijfje ont-

breekt de knobbel, doch schijnt aldaar eene hoekige gele

vlek aanwezig.

Ik ken slechts een inlandsch voorwerp dezer soort; het

is een mannetje, door mij in Julij op een der slooten bij

Schothorst ten noorden van Amersfoort gevangen.

7. Hijdrometra lacustris L.

Plaat 9, fig. 7.

Linn. S.N. 13 ed. 732, 117. —Schumm. Plot. p.43,7.

PI. 3, f. 11. —Burm. Handb. II, p. 210, n° 2. —H. Sch.

W. Ins. IX, p. 68 en 73, PI. 301, f. 930 en PI. 299.

f. T—V. —Flor, Rh. Livi. I, p. 742. —Dougl. and Scott,

Brit. Hem. p. 566.

Lengte 8—9 mm.-—De meest gewone soort, op den rug

zwart , door fijne goudgele beharing bruin , aan den buik

zilverglanzig en loodgrijs, in de zijden bij het wijfje koper-

achtig. Een streepje op het midden van den prothorax,

een veegje onder tegen de zijranden van den mesothorax

en de zoomen van het achterlijf met de genitaalsegmenten

geel. De middelkiel over den thorax is vrij sterk opgezet

en vooral op den processus ietwat kamvormig. De sprieten

zijn als bij de vorige soort, ook de dekschilden. Het gele

zoompje van het achterlijf is weder door een zeer smal

zwart randje omgeven. De pooten zijn bruinachtig geel
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aan de l)asis, langzamerhand donker wordend, zoodat de

tarsen bijna zwart zijn; de voordijen hebben op de boven-

zijde eene zwarte langsstreep. Eerste tarsenhd der midden-

pooten bijna 4 maal, dat der achterpooten tweemaal zoo

lang als het daarop volgende lid. Aan de onderzijde loopt

over de borst eerst een middengleufje, dat echter reeds

ter hoogte van de middelheupen in een rigcheltje verandert

en als zoodanig ver over het midden van het abdomen

heenloopt. Bij den man is het achterlijf eenvoudig zwart

of donkergrijs met gele zijranden en achterrand, ook de

rand van het 1* genitaalsegment en het geheele tweede

zijn geel; bij het wijfje is het achterlijf meestal bruingeel

met 3 zwarte langsstrepen , een over het midden, de ande-

ren langs de zijden.

Men treft deze soort in zeer vele slooten en stilstaande

wateren van ons land aan. De heer Mr. H. W. de Graaf

ving onder de anderen ook volwassen voorwerpen met ver-

korte dekschilden.

8, Hydr ometra argentata Schumm.

Plaat 9, fig. 8.

Schumm. Ploteres, p. 49, 9. —Herr. Sch. W. Ins. IX,

p. 68 en 74. PI. 301 , f. 932. —Flor, Rh. Livi. I
,

p. 740. —
Dougl. and Scott. Brit. Hem. p. 568.

Lengte 7—8 mm. —De kleinste soort, bovendien her-

kenbaar aan eenige in eene bepaalde lichtrigting glinsterende

streepjes op den thorax. Bovenzijde donkerbruin, onder-

zijde zwart met loodgrijze of kopergele spiegeling. Gedaante

als bij de vorige. Sprieten zwart, lid 1 =2 + 3, deze

beiden aan elkander gelijk, lid 4 iets langer. Over den

thorax loopt een langsrigcheltje dat op den prothorax vuil

oranje is gekleurd. De zilverglans, die bij zekere rigting

van het licht gezien wordt is of op dit rigcheltje of op het

midden van den processus of wel op de zijden daarvan.

Dekschilden soms maar half uitgegroeid, zwart met een
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blaauwen weerschijn. Zoom van het achterUjf zwart, doch

in het midden met een zeer fijn oranje streepje geteekend.

Pooten van boven gezien bruin , van onder bruingeel , de

heupen zeer hcht gekleurd. Voorheupen met een donker

vlekje. Achterscheenen met hunne tarsen bijna | korter

dan de middenscheenen alleen. Eerste tarsenlid der mid-

delpooten 3 maal, dat der achterpooten slechts li maal

langer dan het daarop volgende. Aan den buik geene

lichte strepen of vlekken, behalve de randzoom, die geel is.

Ik ken van deze soort slechts twee vindplaatsen, de om-

streken van Breda (Heylaerts, Leesberg) en duinslooten

om 's Gravenhage (van der Wulp in Julij).

Gen. 3. Velia Tiatr.

Ligchaam vrij gedrongen, naar gelang der lengte breeder

dan bij het voorgaande geslacht. Kop even als daar, tot

aan de oogen in den prothorax gedoken, breeder dan lang,

bol op het voorhoofd en dan regt naar beneden gebogen.

Zuiger van 3 leedjes tot aan de middellieupen reikend.

Oogen rond en bol; bijoogjes ontbreken. Sprieten op een

knobbeltje onder de oogen, bij de basis van den zuiger

ingeplant, van 4 leedjes; het eerste langer en ook iets

dikker dan elk der overigen afzonderlijk, de 3 anderen

ongeveer gelijk van lengte. Borststuk voor breeder dan de

kop met de oogen, op f der lengte zeer breed, gewelfd

en met een korten processus, die echter bij gevleugelde

individuen wat langer is. Meestal zijn er geene dekschil-

den, noch vleugels; waar zij voorkomen, zijn zij iets kor-

ter dan het achterlijf en liggen in de rust op elkander

tusschen de opstaande zijden. Deze zijn scherp en bij on-

gevleugelden op den rug vrij digt bij een gebragt, aan het

einde vormen zij driehoekige opstaande lappen; van onder

is het achterlijf zeer buikig gewelfd ; het is niet veel langer

dan kop en thorax. Het 6" segment is langer dan de

overigen en van achteren loodregt afgesneden. Pooten
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tamelijk lang en dik, de voorpooten niet veel korter dan

de anderen en meer naar buiten gekeerd dan bij Hydrometra ;

hunne heuppannen staan vrij digt bij die der middelpooten.

De heupen der laatsten staan zeer wijd uiteen. Achterdijen

van den man sterk gezwollen en van 2 grootere tanden,

lusschen welke eene rij kleinere , voorzien. Middelscheenen

aan den binnenkant met vrij lange haren bekleed. Tarsen

van 3 leedjes, waarvan het 1' zeer kort is, het 2" aan de

voorpooten korter, doch aan de achterpooten langer dan

het 3'. Klaauwtjes vrij lang en tamelijk ver van de spits

des tarsen ingeplant.

Velia currens F.

Plaat 9, fig. 9.

Fabr. S.Rh. '259, 42. —Fall. He7n. I, 160, 2 —Burm.

Handb. II, p. 212. —Curtis, Brit. Ent. I, tab. 2. —Wolff,

Jr. Cirn. p. 201, tab. 20, f. 495. —Schumm. Plot. p. 19,

tab. 1, f. 8 et 2, f . 1 , 2. —Herr. Seh. W. Ins. IX,

p. 76. —Flor, Rh. Livi. I, p. 746. —Dougl. and Scott,

Jlem. Brit. p. 571, PI. 19, f. 2.

Lengte 6—8 mm. (de gevleugelden langer). Zwart, door

de digte beharing chocolaadbruin, het achterlijf van onder

en de opstaande zijden peenrood. Sprieten en oogen zwart,

zuiger glanzig bruin. Op den prothorax twee vrij groote

driehoekige zilverglanzige vlekken en de streek daartus-

schen is min of meer helder rood. Het abdomen zwart
,

zonder bruine haarbekleeding , doch aan wederzijde 5 zil-

verglanzige vlekken in eene langsrij. De roodgele opstaande

randen zwart ingekerfd. Het laatste buiksegment geelach-

tig, de genitaalsegmenten bruin. Pooten boven donker-

bruin, onder bruinrood.

Bij de gevleugelde individuen zijn de dekschilden zwart

met vier doorzigtige vlekjes, waarvan 2 digt bijeenstaan

aan de basis, een op het midden en het 4' digt voor den

achterrand. De gevleugelde voorwerpen zijn zeldzaam.
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Men lieeft deze soort aangetroffen in de provinciën Zuid-

Holland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant ; als bij

Katwijk (Perin), Wassenaar (de Gr., v. V.), Warmond (de

Graaf), Woerden (id.), bij Zeist (v. V., de Gr.), Driebergen

(v. Bemm., Six), Wolfheze (Piaget), Doorweerth (de Gr.),

den Keijenberg nabij Renkum (v. V.) en Breda (Heyl.).

Waarschijnlijk komt zij ook in andere provinciën voor; zij

houdt zich liefst op stroomend of zachtvlietend water op.

Gen. 4. Microvelia Westw.

Wij hadden dit geslacht in onze vroegere naamlijst

Hijdroessa genoemd naar Burmeister, doch de benaming

Microvelia dagteekent van een jaar vroeger.

Het grootste verschil tusschen beiden ligt in de sprieten

en tarsen , daargelaten de relatieve meerdere breedte. Het

ligchaam is slechts 2 maal zoo lang als breed en dus zeer

gezet, van de schouders af naar achteren slechts weinig

smaller wordend. Kop kort, van het achterhoofd tot den

zuiger spheroidaal naar beneden gebogen , met uitpuilende

oogen en zonder bijoogjes. Zuiger iets voorbij de voor-

heupen reikend, van 3 leedjes, waarvan het 1' kort, het

2* anderhalf maal langer dan 3, Sprieten even voor de

oogen ingeplant, zoo lang als de voorscheen met haren

tars, van 4 leedjes, waarvan 2 het kortste, 4 het langste;

twee tusschenleedjes aan de basis van 2 en 3. Thorax breed

en bol, met ingedrukte zijden voor de dekschildbasis , een

indruksel over het midden en den processus ietwat puntig

toeloopend. Dekschilden en vleugels zoo lang als het ach-

terlijf; de aderen op de eersten vormen 3 gesloten cellen.

Pooten ongeveer als bij Velia, doch die van het middelste

paar niet veel langer dan de achterpooten en de trochan-

ters langer dan daar. Tarsen der voorpooten van 2, die

der overige pooten van 3 leedjes.
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Microvella pygmaea Duf.

Plaat 9, fig. 10.

Léon Diifour, Ann.Soc.Ent.de Fr. Ill, p. 115, tab. 6B,

f. l._-Westw. ibid. Ill, 647. —Burm. Handb. 11,213.—

Curtis, Brit. Eut. XV, tab. (381. —Flor, Rh. Livi. I, p.

749. —Dougl. and Scott, Brit. Hem. p. 574, pi. 19, f. 3.

Lengte 1,7 mm. —Fluweelachtig olijf bruin; randen der

oogen en onderzijde bekleed met zilverachtig vilt. Kop

met een flaauw middelrigcheltje. Sprieten zwart met het

eerste lid rood aan de basis. Over den prothorax aan den

hals een smal rood bandje, in het midden afgebroken en

in weerschijn zilverachtig. Abdomen dof zwart, doch met

een paar glanzige veegjes aan de basis. Dekschilden

zwart met eenige doorzigtige vlekjes tusschen de aderen;

de meesten zijn langwerpig, doch het grootste is rond en

staat het digst bij de spits. Pooten zwart met roode heu-

pen, trochanters en basis der dijen.

Tot nog toe werd deze soort in ons land uitsluitend ge-

vangen door den heer G. A. Six bij Driebergen in Sept.
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WATERWANTSEN.

UYDROCORES.

Deze tweede afdeeling der Hemlplera heteroptera wordt

door de schrijvers met verschillende benamingen bestempeld.

Burmeister noemt de dieren daartoe behoorende Hydro-

cores , Amyot en Serville Hijdrocorises , Flor en Fieber

Cryptocerata.

De insecten daartoe behoorende leven allen in het water,

't zij zij daarin zwemmen of op den bodem rondloopen
;

echter vliegen zij ook wel uit het water op en vindt men

hen dan toevallig op den grond rondspringen ter plaatse

waar zij niet behooren en waar zij slechts gekomen zijn,

doordien hun de kracht ontbrak om verder door te vliegen

of doordien zij zich door het zintuig van het gezigt lieten

bedi'iegen (b. v. wanneer zij het glas der broeibakken voor

water aanzien). Ofschoon nu eenige Geocores op het water

of aan den oever van het water leven en dus door toeval

een enkele maal onder het water kunnen geraken, blijven

deze waterwantsen de eenige Hemiptera die onder water

hun verblijf houden.

In den ligchaamsbouw hebben zij tevens een doorslaand

kenmerk ter afscheiding van de landwantsen in hunne

sprieten, die korter zijn dan de kop en aan de onderzijde

van dien zijn ingeplant, hebbende altijd de basis of het

grondUd bedekt. Men kan daar als algemeene kenmerken

nog bijvoegen: de bijoogjes ontbreken bij allen; de sprie-

ten hebben slechts 3 of 4 leedjes; de dekschilden bestaan

uit drie deelen, corium, clavus en membraan; de voorpoo-

ten zijn altijd geschikt om eene prooi vast te houden.

Overigens echter is de ligchaamsgedaante zoo verschillend
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(ofschoon liet aantal soorten in betrekking tot de vorige

afdeeling zeer gering is) , dat het onmogelijk is een alge-

meen beeld der Hydrocores te geven.

Zij worden op natuurlijke wijze in vier familien verdeeld

volgens dit schema:

1 (6). Zuiger uitwendig zigtbaar, uit leedjes zamengesteld.

2 (5). Voorheupen op het midden of aan den voorrand der

voorborst ingeplant.

3 (4). Sprieten van 3 leedjes , waarvan het tweede een

zijdelingscli uitsteeksel vertoont. Eene uitstaande buis

aan het achterlijf.

1" Fam. Nepina.

4 (3). Sprieten van 4 leedjes, zonder uitsteeksels. Geene

uitstaande buis aan het achterlijf.

2* Fam. Naucoridea.

5 (2). Voorheupen tegen den achterrand der voorborst in-

geplant. Eenvoudige sprieten van 4 leedjes.

3^ Fam. Notonedica.

6 (1). Zuiger onder de bovenlip verborgen , van een leedje.

4* Fam. Corisidea.

EERSTEFAMILIE —WATERSCORPIOENEN.

NEPINA.

Het komt mij gepaster voor met deze niet zwemmende

familie den aanvang te maken, dan wel, gelijk gewoonlijk

geschiedt met de Naucoridea. Dat de waterscorpioenen

hunnen naam verkregen naar zekere overeenkomst in ge-

daante met de ware scorpioenen , is ligt te gissen ; die

overeenkomst is echter slechts schijnbaar.

Bij de twee geslachten, die hier te lande tot deze familie

behooren, is de gedaante verschillend, zijnde of plat ovaal

of lang cylindrisch. De punten waarin beide geslachten

overeenstemmen , zijn de volgenden : Kop klein met bolle
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oogen. Sprieten zeer koit van 3 leedjes, onder de oogen

ingeplant , het tweede lid met een uitsteeksel aan de boven-

zijde. Zuiger kort, priemvormig van 3 leedjes. Dekschil-

den en vleugels ontwikkeld, de eersten uit clavus, corium

en membraan bestaande. Buik eenigzins gekield. Voor-

pooten tot grijpen geschikt, zonder klaauwtjes, achterpoo-

ten niet tot zwemmen ingerigt, met twee klaauwtjes aan

den tars. De spits van het achterlijf draagt twee uitge-

holde lange platen, die tegen elkander sluiten en zoo eene

holle buis vormen.

Over deze buis is eenig verschil van inzigt bij de ge-

leerden, waarover men kan naslaan Flor, Rhynch. Livlands

p. 760 vlg. Naar mijne meening moet men het meest ge-

loof hechten aan hetgeen Léon Dufour en Burmeister op

grond van zootomische onderzoekingen voor waar verkla-

ren. De buis is dan een ademhalings-toestel , die het dier

vergunt te ademen ook wanneer het in slijk bedolven ligt.

Want de dieren dezer familie leven in het sUjk der

slooten en poelen, en kruipen over dag tusschen de wortels

der waterplanten rond. Des nachts en in de schemering

vliegen zij dikwijls uit het water en zelfs in de allereerste

fraaije voorjaarsdagen ook wel midden op den dag (even

als vele waterkevers) , waardoor het geschiedt dat men hen

wel eens op landwegen aantreft, waar zij echter eene zeer

onbeholpen figuur maken.

Er zijn in deze familie slechts twee geslachten inheemsch

waarvan de eene Nepa van de andere Ranatra verschilt

doordien het ligchaam van boven zeer plat is en de voor-

heupen veel korter zijn dan de voordijen.

Gen. 1. Nepa L.

Ligchaam zeer plat, ovaal, aan den voorkant als afgesne-

den en voorbij het midden het breedst. Kop klein, plat

vooruitstekend, tot aan de oogen in het halsschild gedo-

ken, in het midden met een langsrigcheltje. Oogen vrij
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groot, grof van netwerk, naar boven uitpuilend. Sprieten

in de rust achter de oogen verborgen, van 3 leedjes,

waarvan het 1' het kleinste en bijna kegelvormig, het 2'

veel langer en met een doornvormig uitsteeksel, v\f aaronder

het 3* dat lang en priemvormig is. Zuiger naar beneden

gebogen , kort , van 3 leedjes ; het 1* smal aan de inplan-

ting eng , aan den rand breed , het 2^ langer en versmallend

naar het einde , het 3" korter dan dik
,

priemvormig.

Prothorax breed vierhoekig, met scherpe randen, de

voorrand diep klaverbladvormig ingesneden om den kop

op te nemen; de rugvlakte ongelijk, hobbelig. Schildje

groot, driehoekig met scherpe punt naar achteren en de

zijranden ietwat gegolfd. Dekschilden het geheele achterlijf

bedekkend, het corium met 2 langsaderen en daartusschen

eenige fijne, geslingerde d warsadertjes; membraan bijna

van dezelfde lederachtige zelfstandigheid als het corium met

vele adertjes en vliezigen zoom. Buik met eene kiel in

het midden over de lengte. Pooten wijd uiteen ingeplant;

heupen der voorpooten dik, hunne apophysen zijdelings

uitgebogen, hunne dijen scheef daarop ingeplant, naar be-

neden zeer sterk uitgezet en aldaar van eene gleuf voor-

zien, waarin de zeisvormige scheen kan geborgen worden;

tars der voorpooten van een lid , zonder klaauw. De 4

overige pooten, gewone looppooten, zijn langer en smaller,

hunne heupen zijn kort, hunne dijen aan de onderzijde

kantig, doch zonder gleuf, hunne scheenen regt, hunne

tarsen van 1 lid en met 2 lange klaauwen voorzien.

Nepa cinerea L.

Linn. S. N. iS' ed. 714, 5. —Fabr. S. Rh. 107, 8. —
Panz. Faun. Germ. 95, 14. —Schellenberg, Cim. Helv.

p. 32, tab. 14, f. 1. —Rosei v. Rosenh. Im: Bei. III,

p. 133, tab. 22. —Voll. Gelede Dieren, p. 284, tab. XIX,

f. 9. —Flor, Rh. Livi. I, p. 762.

Lengte 17—21 mm. —Algemeen bekend onder den
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dwazen naam van waterscorpioen. Grijs of aschldeurig

grauw, soms bruin, met de bovenzijde van bet acliterlijf

vermiljoen-rood , bij den man voor en achter zwart gevlekt.

Ook de basis der vleugels is rood, en hunne voorste ade-

ren. De adembuis is geelachtig en somtijds 1 cm. lang.

Bij enkele voorwerpen ziet men lichtere en donkerder rin-

gen om de dijen; de schoenen der 4 achterpooten zijn aan

de binnenzijde met eene franje van vrij lange zachte haren

bezet.

Deze soort van insecten, waarvan de ontwikkeling en

levenswijze omstandig door Rosei von Rosenhoff beschre-

ven is, schijnt door geheel Europa, behalve het hooge

noorden voor te komen. Bij ons werd zij in de provinciën

Zuid- en Noord-Holland, Zeeland, Utrecht, Gelderland,

Noord-Braband en Friesland waargenomen en zal in de 4

overigen wel niet ontbreken. Het is wel te betreuren dat

er van de fauna onzer Noord-Oostelijke grenzen nog zoo

weinig bekend is.

Gen. 2. Ranatra F.

Dit geslacht onderscheidt zich van het voorgaande bij

den eersten opslag van het oog door het lange cylindrische

ligchaam en de uitgerekte voorste heupen.

Lijf ongeveer 7 of 8 maal langer dan breed. Kop bij-

zonder klein , horizontaal geplaatst met twee sterk uitpui-

lende oogen, onder welke de zeer korte sprieten verborgen

zijn. Deze (zie fig. lia) van 3 leedjes, het 1^ cylindervor-

mig, het 2* bijna driehoekig, met eene punt naar beneden

uitstekend, het 3" ongeveer boonvormig. Zuiger iets langer

dan de helft van den kop, vrij slank, van 3 leedjes, waar-

van het middelste iets langer dan de beide anderen. Thorax

bijna vijfmaal langer dan de kop, rond in de zijden, voor

scheef afgesneden, achter op den rug diep ingekerfd voor

het schildje, voorbij het midden breeder wordend en ook

van onderen wat uitgezet aan de voorheupen. Schildje van
10
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voren puntig, naar achteren wapenschildvormig. Dek-

schilden smal en lang, doch niet het geheele achterhjf

bedekkend. Buik sterk in de lengte gekield. Pooten zeer

lang en slank; voorpooten (zie PI. 9, fig. 116) bijna onder

den kop ingeplant, hunne heupen langer dan de helft van

de dijen, apophysen sterk naar boven opgewipt; dijen even

voorbij de helft beneden van een tandje voorzien, daarna

een weinig krom naar boven loopend en aan de onderzijde

gegleufd, de rand der gleuf met eene rij korte borsteltjes

bezet ;
voorschoenen en tarsen een sikkelvormig geheel

uitmakend zonder klaauwtje. Achtertarsen van een lid

met 2 uiteenstaande dunne klaauwen.

Ranatra linearis L.

Plaat 9, fig. 11, 11« eu \\b.

Linn. S. N. ed. 13, 714, 7. —Fabr. S. Rh. 109, 2. —
Fall. Hem. Suec. I, p. 169. —Panz. Fti. 95, 15. —
Curt. Rrit. Ent. VI, t. 281. —Rosei, Ins. Bei. III, p.

141 , tab. 23. —Hahn , W. Ins. II
,

p. 30 , tab. 42 , f. 131. —
Flor, Rh. Livi. I, p. 765. —Dougl. and Scott, Rrit. Hern.

pl. 20, f. 2.

Lengte 30—36 mm. Adembuis 30 mm. —Licht grauw

of lederkleurig , het borststuk aan de onderzijde metzwarte

vlekken in de lengte, aan de zijden naar achteren geel-

achtig. Van deze laatste kleur zijn ook de zijranden van

den buik en de adembuis; de rug van het abdomen is

menierood.

Dit insect, ofschoon door geheel Europa verbreid, schijnt

hier te lande zeldzamer dan het voorgaande. Exemplaren

werden gevangen bij Bleiswijk en Voorschoten (v. V.), bij

Leyden (Horklots en v. V.), bij Noordwijk (de Gr.), bij

Overveen (Rits.) en bij Driebergen (Six).
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TWEEDEFAMILIE —NAUCORIDEN.

NAUCORIDEA.

De eenige inlandsche soort van waterwantsen, welke tot

deze familie gebragt kan worden, heeft tot heden geene

bijzondere Hollandsche benaming ontvangen.

Volgens onze tabel der familien verschilt deze tweede

van de eerste door het gemis van eene ademhalingsbuis

en in den vorm der sprieten; er zijn echter nog meer

punten van verschil. Ligchaam breed, ovaal, een weinig

gewelfd. Kop kort en zeer breed, van voren afgerond;

aangezigt verticaal, üogen groot, van boven gezien min

of meer driehoekig. Sprieten kort en vrij dik, van41eedjes

zonder uitsteeksels. Zuiger breed, kort van 3 leedjes,

waarvan het 2^ veel langer dan het 1*, en het derde kegel-

vormig en kort.

Thorax vierhoekig met toegeronde zijden, veel breeder

dan lang, van voren echter iets smaller dan van achter,

met naar voren verlengde voorhoeken. Schildje groot, breed

driehoekig met gegolfde zijden. Dekschilden met clavus,

corium en membraan, de laatste zonder aderen. Vleugels

breed. Abdomen breed met platten zijrand en eene kiel in

het midden van den buik; luchtgaten klein. Pooten vrij

kort en gezet ; de voorpooten zeer ver naar voren ingeplant
,

met dikke heupen en zeer gezwollen dijen, die aan de on-

derzijde eene gleuf vertoonen, waarin de fijne, gebogen

scheen en tars als een knipmes geborgen kunnen worden;

de tars is onbewegelijk en heeft geen' klaauw. De vier

andere pooten hebben mmder dikke dijen, scheenen die

aan de binnenzijde sterk gedoomd zijn en bew^eegbare

tarsen van twee leedjes, waarvan het laatste aan het eind

twee lange klaauwtjes draagt.

Er is slechts een geslacht in deze familie.
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Gen. Naugoris Geoffr.

Bij de opgegeven karakterschets der familie dient hier

generisch nog vermeld te worden: dat het voorhoofd twee

kromme rijtjes van fijne putjes vertoont, dat de achterrand

van het borststuk iets gewelfd is en van het voorste ge-

deelte afgescheiden door eene dwarsrij van ondiepe putjes,

dat clavus en corium beide eene lengteader bezitten en

de membraan van dezelfde lederachtige hoedanigheid is als

deze beiden , dat de achterrand van ieder buiksegment aan

de zijden doornachtig uitsteekt en dat de achtertarsen aan

de binnenzijde met lange zwemharen bezet zijn.

De Naucoriden zwemmen en vliegen zeer goed, doch

loopen slecht op het drooge, waarop zij soms toevaUig in

hunne vlugt nederkomen. De steek met hunnen zuiger

is zeer pijn verwekkend, doch de pijn verdwijnt binnen

korten tijd.

Naucoris cimicoides L.

Plaat. 10, fig. 1.

Linn. S. N. 13 ed. 714, 6. —Fabr. S. Rh. 110, 1. —
Panz. Fn. Germ. 95, 16, —Schellenb. Cim. Helv. p. 30,

tab. 12. —Burm. Handb. II, p. 193. —Flor, Rh. Livi.

I, 753. —Rosei, Ins. Belust. Ill, bl. 173, t.28. —Dougl.

and Scott, Brit. Hem. p. 580, PI. 19, f. 6. —v. Voll.

Gel dieren v. Ned. bl. 284, PI. 19, f. 10.

Lengte 12—15 mm. —Groenachtig of bruinachtig geel

met lichtere randen en onderzijde. Kop, thorax en pooten

zeer glanzig; schildje en dekschilden met de membraan

olijf bruin, dof. Oogen glanzig bruinzwart. Op het midden

van den thorax een licht vlekje tusschen twee grootere

donkere. Zijdoorntjes aan de ringen van het achterlijf van

boven bruin; zoom van het achterlijf lang behaard. Kanten

der gleuf aan de dijen met zeer korte geelwitte borsteltjes

digt bezet. Tarsen groen , stekeltjes der dijen bruin
,

klaauwtjes bruinrood.
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Deze waterwantsen zijn hier te lande vrij gemeen en

werden in bijna al onze provinciën aangetroffen. Men ziet

hen dikwijls aan de pppervlakte van het water hangen met

den anus naar boven; zij hernieuwen dan den voorraad

lucht onder hunne dekschilden en aan den buik.

DERDEFAMILIE —ONDERSTBOVENZWEMMERS.

NOTONECTICA.

Het ware kenmerk dezer familie ligt in de wijze van

zwemmen, namelijk op den rug; men kan er echter mor-

phologisch bijvoegen dat de voorheupen veel verder naar

achter zijn ingeplant dan bij de beide vorige familien, dat

de sprieten uit 4 leedjes zamengesteld zijn, dat er geene

ademhalingsbuis aan het achterlijf is en dat de groote

zuiger voor het- bloote oog steeds zeer duidelijk te zien is.

Ligchaam langwerpig spoelvormig of ovaal, van boven

gewelfd, van onder niet. Kop kort verticaal met groote

oogen. Sprieten zeer kort van 4 leedjes, waarvan of 2 en

3, of alleen 3 langer zijn dan 1 en 4. Zuiger van 4 of 3

leedjes, langer dan de voordijen, priemvormig. Thorax

breeder dan lang, tusschen de schouders het breedst.

Schildje groot, Dekschilden met clavus en corium en 't zij

met in de rust in de lengte geplooide membraan, 't zij

zonder. Pooten vrij lang, vooral die van het laatste paar,

die geheel tot zwemmen zijn ingerigt en daartoe aan de

binnenzijde behaard zijn ; de voortarsen dragen steeds 2

klaauwtjes, de achtertarsen in een geslacht wel, in het

andere niet.

Hier te lande telt de familie twee geslachten, die aldus

kunnen onderkend worden:
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Achtertarsen zonder klaauwtjes , ligchaam bijna

driemaal zoo lang als breed Notonecta.

Achtertarsen met klaauwtjes, ligchaam ander-

half maal zoo lang als breed Ploa.

Gen. 1. NoTONEGTAL.

Ligchaam bijna spoelvormig, boven gewelfd, onder plat,

niet hooger dan breed. Kop van boven gezien kort , ver-

ticaal geplaatst. Aan de wangen is een stuk door een'

gebogen naad afgescheiden , dat teugel {Lora) genoemd

wordt. Oogen zeer groot, bol driehoekig, met grove fa-

cetten. Sprieten kort van vier leedjes, 1 knobbelvormig,

2 vrij dik, subcylindervormig , even voorbij de basis het

dikst, 3 smaller maar even lang, aan de buitenzijde met

eene rij van (7?) geknopte haartjes bezet, 4 zeer kort en

dun. Zuiger reikend tot aan het metasternum , van 4 leedjes
;

1 kort en breed , bedekt door de breed driehoekige bovenlip
,

2 iets korter dan het voorgaande, 3 zoo lang als 1 en 2

te zamen, naar de punt versmallend, 4 kort priemvormig.

Thorax tweemaal zoo breed als lang, van boven gezien

zeshoekig, de voorrand iets enger dan de kop met de

oogen. Schildje groot , driehoekig met uitgerekte spits.

Dekschilden het geheele abdomen bedekkend, bestaan uit

clavus, corium en membraan; het corium is fluweelig be-

haard met dikken voorrand, de membraan is in de rust

door eene overlangsplooi dakvormig in twee neergebogen

deelen verdeeld, hare basis is van dezelfde hoedanigheid

als het corium; aderen ontbreken; aan het eind van de

langsplooi is de membraan ingesneden. Vleugels zeer breed

met 3 langsaderen en 1 dwarsader. Achterlijf sterk behaard

aan den rand en vooral aan de spits. Pooten tamelijk

lang, achterpooten bepaaldelijk zeer lang. Voor- en mid-

denheupen zeer groot , in gleuven aan de borst gebogen
;

hunne apophysen steken een eind naar achter uit en zijn

zeer groot
, hunne dijen iets korter dan de scheenen , naar
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beneden uitgezet, zijdelings zamengedrukt ; de middendijen

(zie PI. 10, f. 2a) met twee tandjes onder aan naar de

knie toe ; hunne tarsen van 2 leedjes , waarvan het achterste

vrij klein met twee smalle lange klaauwtjes. Heupen der

achterpooten zijdelings weggedrukt, opdat de dijen daar-

over heen zouden kunnen glijden , 't geen de Notonecten

in staat stelt hunne achterpooten bijna geheel naar voren

te brengen. Dijen dier pooten niet zoo gezet als de ande-

ren maar langer, van onder bezet met twee digte rijen

van zeer korte stekeltjes. Scheenen en tarsen dier pooten

aan de binnenzijde met lange zwemharen bezet; tarsen

van 2 leedjes, aan de spits zonder klaauwtjes.

De insecten van dit geslacht zwemmen uitmuntend
,

vliegen des nachts, een enkele maal ook wel op den dag

en zijn zeer roofzuchtig. Loopen kunnen zij niet en trach-

ten dus door springen het water weder te bereiken, wan-

neer zij er toevallig zijn uitgekomen.

1. Notoneda glauca L.

Plaat 10, fig. 2 en 2a.

Linn. S. N. 13 ed. 712, 1. —Fabr. S. Rh. 102, 1, 2

et 3. —Panz. Fn. Genn. 3, f. 20. —Rosei, Ins. Del. III,

pl. 27. —De Geer, Mém. vertal. v. Goeze, D. Ill, p. 250

vlgg. PI. 18, f. 16—28. —Burm. Hdb. II, 190. —Fieber,

Rhynchologr. p. 49, 3. —Flor, Rh. Livi. I, p. 772. —
Dougl. and Scott, Brit. Hem. p. 587, PI 20, f. 4.

Lengte 15 mm. —Zwart met den kop en het voor-

borststuk vuilwit; beide zijn glanzig, glad en onbehaard;

de groote oogen zijn zeer glanzig bruin. Onder het ach-

terste gedeelte van den prothorax schijnt dikwijls het

schildje door, dat fluweelachtig zwart is. De dekschilden

zijn of vuilgeel, of lichtbruin, zelfs bij eene variëteit bijna

zwart met witte basaal vlekken. Bij de minst geteekende

voorwerpen ziet men alleen onder den voorrand eene rij

van vierhoekige donkerbruine vlekken; sterk geteekenden
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hebben de dekschilden geheel met donkerbruin getijgerd.

Steeds zijn zij met zeer korte neêrUggende haartjes bezet

en daardoor dof en wat fluweelachtig. De pooten zijn geel

of bruinachtig; hunne haren en klaauwtjes bruin.

De bedoelde donkere variëteit, Furcata F., heeft de dek-

schilden roetkleurig met lichtere membraan en met twee

vuilgele langwerpige vlekken aan de basis, waarvan de

grootste op den clavus, de andere daar tegen aan op het

corium. Wat ik van Marmorea F., Lutea Müll, en Maculala

der Engeischen denken moet, weet ik niet; zijn het soor-

ten, zijn het verscheidenheden? Verschillen zij van Glauca

in iets anders dan grootte en kleur? Zoo veel is zeker dat

ik hier te lande nooit eenig voorwerp gezien heb, dat met

zekerheid tot eene der genoemde soorten te brengen was.

iV. glauca is zeer algemeen verspreid en schier in iedere

sloot aan te treffen. Furcata werd door den heer van

Medenbach de Rooy bij Nijkerk, door mij in Zuid-Holland

gevangen.

Gen. 2. Ploa Leach. ')

Het zal wel voldoende zijn de punten van verschil tus-

schen dit genus en het voorgaande op te geven. Het

ligchaam is kort en breed, doch nog hooger dan breed;

de kop is sterk naar beneden gebogen en met de oogen

breeder dan de thorax. De dekschilden zijn geheel leder-

achtig, zonder membraan. Aan de achterpooten zijn de

zwemharen veel korter en hebben de tarsen twee vrij lange

klaauwtjes.

'1. Ploa minutissima F.

Plaat 10, fig. 3 en 3«.

Fabr. S. Rh. 104 , 10. —l.each , Trans. Lin. Soc. XH
,

14, 1. —Burm. Handb. H, 189. —Panz. Fn. Germ. 2,

14. —Amyot et Serv. Hém. 449, 1. —Fieb. Ent. Monogr.

1) JiCach schreef Flea, doch Stejihens heeft dit naar de eigenaardigheid van het

Grieksch in Ploa verbeterd.
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17. PI. 1, f. 27—35. —Doiigl. and Scott, Brit. Hem. p.

591, PI. 20, f. 3 et 21, f. 8.

Lengte 2 mm. —Graiiw-wit of geelachtig. Op het aan-

gezigt eene vrij lange bruine langsstreep. Zuiger \aiilbruin.

Oogen zwart. Thorax en dekschilden sterk gestippeld
,

schildje daarentegen glad en bruinachtig. De dekschilden

zijn of van achter alleen in de putjes donker gestippeld,

of wel zij vertoonen nog twee vlekjes in het midden van

het corium. Borst en buik zwart. Dijen aan de basis don-

ker gekleurd.

De soortnaam Minutissima was eigenlijk door Linnaeus

aan eene andere waterwants toegekend (de volgende soort)
;

maar Fabricius duidde dit verkeerd en nam onze soort

voor de Minutissima aan. Naar regt van prioriteit moest

dus, indien zij niet in twee genera, zelfs in twee ver-

schillende familien waren ingedeeld, de nu beschrevene

soort haren naam verliezen.

Ploa minutissima zal waarschijnlijk wel in alle provinciën

voorkomen; ik kan echter slechts de volgende vindplaatsen

opnoemen: bij Leyden (van der Hoeven); aldaar en bij

Heemstede onder kroos in April gemeen (v. Voll.)
;
gemeen

in slooten bij Utrecht (Six); bij Breda (Heylaerts)
;

op

Walcheren (La Fontijn en Gerth van Wijk).

• VIERDE FAMILIE —DUIKERWANTSEN.

CORIXiDEA.

De laatste der familien van Waterwantsen onderscheidt

zich voornamelijk door den zuiger, die uit een leedje be-

staande steeds onder de bovenlip verborgen blijft. De

Hollandsche benaming is door mij ontleend aan de gewoonte,

die deze insecten hebben om , even aan de oppervlakte
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van het water gekomen om hunnen voorraad lucht te ver-

verschen, plotseUng als eene pijl uit een boog naar den

bodem te duiken,

Ligchaam langwerpig aan beide zijden afgerond, of ovaal

(Sigaro), op den rug slechts weinig gewelfd. Kop van boven

gezien half cirkelvormig, van voren lang uitgerekt en aan

den zuiger naar achter gekromd ; aangezigt gewoonlijk

zonder afscheiding van het voorhoofd, bij een geslacht

door een vrij scherpen kant afgescheiden. Oogen groot,

driehoekig. Sprieten van 4 of 3 leedjes. Bovenlip breed

en plat, gespleten om de borstels van den zuiger doorgang

te verleenen; zuiger korter dan deze, van een lid. Pro-

thorax een weinig bol gebogen, aan den voorrand smaller

dan de kop met de oogen, naar achter in eene punt ver-

lengd, die gewoonlijk het schildje bedekt. Schildje, wan-

neer het onbedekt is, klein driehoekig. Dekschilden en

vleugels ontwikkeld
; de eersten over het »abdomen reikend

,

bestaan uit clavus, corium en eene van het corium slechts

door eene plooi gescheiden, nagenoeg gelijkvormige mem-
braan

,
die in de rigting van den naad geplooid is, doch geene

aderen vertoont. Vleugels doorschijnend vliezig en zeer

dun. De borst zijdelings in lappen verdeeld, doch niet bij

de schier onzigtbare voorborst, die een uitsteeksel tusschen

de voorheupen vertoont; ook tusschen de achterheupen

ontspringt een puntig uitsteeksel , dat Xyphus genoemd wordt.

Het eerste paar der pooten is tot vasthouden van den

buit ingerigt; daar zijn de dijen gezet, de schoenen kort

en dik, en de tarsen omgevormd tot eene soort van schep-

per, snoeimesvormig gebogen en aan de binnenzijde hol,

aan de kanten met borstels bezet, doch aan' de spits zon-

der klaauwen; dit deel heet Pala en verschilt vrij sterk in

vorm bij de sexen. Het 2* paar pooten is het langste en

dunste; zijne tars bestaat uit een enkel cylindervormig lid

met 2 zeer lange dunne klaauwen. Met deze middel pooten

houden de Duikerwantsen zich onder water aan planten en

stengels vast. De achterpooten zijn ware roeipooten , tame-
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lijk breed en plat aan dij , scheen en tars ; de scheen is

bijna even lang als de dij, maar de tars, die uit 2 leedjes

bestaat is veel langer en even als de scheen aan de bin-

nenzijde met lange haren bezet. Het tweede lid is gewoon-

lijk slechts een derde zoo lang als het eerste en eindigt in

een klaauwtje.

Achterlijf van zes ringen en een genitaalsegment, dat

bij het mannetje daarin van het wijfje verschilt dat de

daarin aanwezige spleet of regts of links van het midden

afwijkt, terwijl zij bij ? in het midden staat.

De levenswijze is vrij gelijk aan die der Onderstboven-

zwemmers; ook de dieren dezer familie zijn geweldige

roevers, en zwemmen en vliegen goed. Zij hangen echter

meer met het achterlijf aan de oppervlakte van het water,

maar bij de minste stoornis duiken zij als een bliksem-

schicht naar onder. In het eerste voorjaar vliegen zij veel

bij avondschemering.

Men treft in deze familie drie geslachten aan , waarvan

de verdeeling op de volgende tabel duidelijk te maken is.

Tafel der geslachten.

1 (2). Schildje zigtbaar; sprieten van 3 leedjes.

Gen. 1. SiGARA F.

2 (1). Schildje onder den processus verborgen ; sprieten

vierledig.

3 (4). Tars der voorpootenscheppervormig, zonder klaauwtje.

Voorhoofd zonder kant in het aangezigt overgaand.

Gen. 2. Gorixa GeofTr.

4 (3). Tars der voorpooten cylindervormig, bij den man
met eene krachtige klaauw. Voorhoofd bij het wijfje

door een kantje van het aangezigt afgescheiden.

Gen. 3. Gymatia Flor.

Gen. 4. Sigara F.

Ligchaam ovaal van omtrek, vrij plat van boven. Kop
van boven gezien halvemaanvormig, met de driehoekige



156 DE INLANDSGHE HEMIPTEREN.

oogen iets breeder dan het borststuk, van voren gezien

naar beneden puntig en naar achter gebogen; geen plooi

noch hjstje tusschen schedel en aangezigt. Bovenlip met

eene dwarsplooi, onder haar de korte zuiger onzigtbaar.

Sprieten (PI. 10, f. 4a) zeer kort van 3 leedjes, het derde,

dat het langste is, in het midden naar eene zijde verbreed.

Prothorax zeer kort met de voor- en achterranden uitge-

bogen. Schildje zigtbaar, doch klein, driehoekig. Dek-

schilden en vleugels ontwikkeld, een weinig langer dan

het abdomen ; clavus breed ; corium zonder naad of plooi

in de membraan overgaande. Pooten als in de kenmerken

der familie opgegeven is.

1. Sigara minutissima L.

(Minuta F.)

Plaat 10, fig. 4 en ia.

Linn. S. N. 13^ ed. 712, 3. —Fabr. S. Rh. 105, 6.—
Fallen, Hem. Suec. I, p. 179. —Burm. Hdb. II, p. 188.

—

Herr.-Sch. W. Ins. IX, p. 46, PI. 295, f. 907. —Fieb.

Ent. Mon. p. 13, tab. 1, f. 11—19. ') —Flor, Rh. Livi.

I
, p. 803. —Dougl. and Scott , Rrit. Hem., p. 616. PI. 20, f. 6.

Lengte 2 mm. —Grauwgeel en bruinachtig. Kop geel-

achtig wit, meestal met eene bruine langsstreep op het

midden van bet aangezigt , soms met twee fijnere daarne-

vens aan wederzijde. Prothorax uiterst kort met eene

bruine, in het midden afgebroken dwarsstreep. Schildje

grauwgeel. Dekschilden vlekkig; clavus aan den boven-

rand en den naad grauwgeel, het overige vlekkig bruin;

corium met 6 onbepaalde bruine vlekjes; membraan zeer

kort, grauw aan den rand doorschijnend. Onderzijde en

pooten vuilgeel, bijna wit, haren der achterpooten bruin.

1) De voorstelling vau het overslaan der membraan van den linkervleugel is veel

te sterk uitgedrukt; ten minste bij onze voorwerpen is het naauwelijks te bespeuren.
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Het is mij niet bekend dat dit insect door iemand anders

hier te lande gevangen is dan door Perin; hij ving het bij

Leyden in Mei en Junij. Door de welwillendheid van den

heer van der Wulp kwam ik in het bezit van 3 exempla-

ren uit die vangst.

Gen. 2. Corixa Geoffr.

Het rijkste aan soorten der drie geslachten, van het

vorige verschillend door het verborgen zijn van het schildje

onder den processus van den prothorax, van het volgende

onder anderen doordien de schedel zonder kant of rigchel

in het voorhoofd en dit in het aangezigt overgaat. De al-

gemeene beschrijving der familie is overigens geheel op

dit geslacht toepasselijk, indien men de volgende nadere

beschrijving der sprieten en voorpooten in het oog wil

houden.

De sprieten van Corixa (onder de oogen verborgen) be-

staan uit 4 leedjes, waarvan 1 en 2 kort en cylinder vormig

zijn, het derde langer , eenigzins knods- ofwel spoelvormig

en het vierde kort en priemvormig. Het eerste paar pooten

is het kortste der drie en vrij krachtig; de heupen zijn

langwerpig, iets korter dan de dijen; deze gezet, zamen-

gedrukt cylindrisch; schoenen zeer kort en ietwat knods-

vormig; tarsen van een lid, scheppervormig (Pala), zeer

verschillend in vorm bij de mannetjes der verschillende

soorten en daarom tegenwoordig als onderscheidingskenmerk

gebruikt, ofschoon daarbij een onvermijdelijk vereischte is

dat men daartoe voorwerpen bezitte, zoodanig opgezet dat

zij de Pala zeer duidelijk vertoonen, 't geen gewoonlijk

niet het geval is.

De prothorax en dekschilden zijn zeer dikwijls door

uiterst fijne streepjes in de lengte als met de naald gekrast
;

in de volgende tabel en beschrijvingen zal ik om dat aan

te toonen alleen het woord gekrast gebruiken ; de Duitschers

zeggen daarvoor «rastrirt », do Engelschen ((rastrated».
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Tabel der soorten.

1 (2). Borststuk en dekschilden niet gekrast. Lengte

13 mm Gcoffroyi.

2 (1). Borststuk en soms ook de dekschilden gekrast
;

lengte beneden 10 mm.

3 (4). Achtertarsen met eene zwarte vlek .... Praeusla.

4 (3). „ ongevlekt.

5 (10). Het corium niet gekrast.

6 (7). Borststuk bleek geel met zeer smalle zwarte

dwarslijntjes Ilicroolyphica.

7 (6). Gele en zwarte banden op den thorax al even breed.

8 (9). Een zeer kort langwerpig knobbeltje aan den

voorrand van het borststuk Stalii.

9 (8). Een bijna doorloopend langsrigcheltje over het

borststuk Cannata.

10 (5). Het corium even zeer als clavus en prothorax

gekrast.

11 (14). Corium en clavus met gegolfde, doch meestal

doorloopende streepjes.

12 (13). Borststuk met 4 lichte dwarsstreepjes en een

in de lengte llcllmsii.

13 (12). Borststuk zonder licht lengtestreepje. . . . Regidaris.

14 (11). Corium met afgebroken en soms zeer verwarde

streepjes.

15 (16). Thorax en dekschilden geel met fijne zwarte

streepjes Lineolata.

16 (15). Thorax en dekschilden bruin met gele streepjes.

17 (20). Borststuk met 8 of 9 gele streepjes.

18 (19). Geul aan den rand dër dekschilden geel. . . Striata.

19 (18). „ „ „ „ „ „ bruinach-

tig zwart Fallmii.

20 (17). Borststuk slechts met 6 of 7 gele streepjes.

21 (22). Grooter, achterrand van het borststuk scherp

geel afgezet Moesla.

22 (21). Kleiner, achterrand van het borststuk bruin. Fossarum.

1. Corlxa Geoffroy i Leach.

Plaat 10 , fig 5 en 5«.

Leach, Trans. Lin. Soc. XII, 17, 7. —Burm. Handb.

II, p. 186, 1. —Amyot et Serv. Hém. p. 447. —Fieb.

Spec. Cor. 14, 1, tab. 1, f. 1. —Herr.-Sch. W. Ins. IX,
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p. 62, tab. 296, f. 914 —Rosei, Ins. Bel. Ill, tab. 29,

f. a, b, e. —Flor, Rh, Livi. I, p. 786. —Dougl. and

Scott, Brit. Hem. p. 593, PI. 20, f. 5.

Lengte 13—14 mm. —Kenbaar aan zijne grootte en de

gladheid van den thorax. Kop, borst en pooten geel, borst

en buik met bruine vlekken, rug van het achterlijf zwart.

Borststuk en dekschilden glad zonder krassen , het eerste

bruin met 16 of meer, aan den rand in een vloeijende

zeer fijne gele dwarsstrepen. Dekschilden bruin met een

bezaaisel van- gele vlekjes en gekriewelde korte slingertjes;

de geul aan den voorrand geel ; de membraati niet van

het corium afgescheiden ; de zoom harer linkerzijde vliezig. ^)

Deze soort schijnt niet zeer zeldzaam. De heer Mr. H. W. de

Graaf vond haar bij Leyden in April in slooten (ook door

mij aldaar gevonden) en in October in de duinen van

Wassenaar in eene waterput, alsmede bij den Haag. De

heer Six trof haar vroeg in het voorjaar bij Driebergen en

de Bildt in slooten aan. De heer van Medenbach de Rooy

ving haar in October bij Arnhem en Nijkerk, de heer

Gerth van Wijk op Walcheren.

2. Corixa praeusta Fieb.

Plaat 10, fig. 7.

Fieber, Spec. Cor. p. 28, 80, tab. 1, 17, f. 1—18. —
Flor, Rh. Livi. I, p. 787, n° 2.

Lengte 8 mm. —Kop, buik en pooten hchtgeel, borst

met groote zwarte vlekken. Borststuk geel met 8 fijne

zwarte dwarslijntjes , die den zijrand niet bereiken. Dek-

schilden bruin met vele geslingerde gele bandjes op clavus

en corium, en de membraan dik bezaaid met korte gele

slangetjes. Aan de onderzijde van den achtertars is het

1) Den vorm der palae in de verschillende soorten en ook bij de sexen verschil-

lend zal ile niet opgeven; omdat ik bij gebrek aan het noodige aantal exemplaren

zelf geene studie gemaakt heb; meu vergelijke het aangehaalde werk van Fieber.
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laatste derde van het voorste ltd zwart ; de zwemharen op

zijde van die vlek zijn mede zwart.

Tot nog- toe alleen bij Maastricht gevonden door den

lieej- Mr. A. H. Maurissen.

3. Corica caruiala SahlÌ3.

Plaat 10, lig. 8.

Sahlb. ISot. Feuii. p. i'l, n' 4. —Fieb. Spec. Cor. n° 47,

tab. 2 , f. 24. —Herr.-Sch. W. Ins. IX, p. 56 , tab. 296, f. 913.

Lengte 8 mm. —Kop en onderzijde geel met zwart-

buiine vlekken achter de voor- en achterheupen. Borststuk

en clavus wel gekrast, doch het corium niet of slechts

flaauwelijk. O/J het borststuk een bijna tot het eind toe door-

loopend langsrigcheUje in het midden. Borststuk bruin met

9 (10?) smalle gele bandjes, die wel eens gevorkt in een

loopen. Clavus bruin met 17 gele dwarslijntjes, waarvan

de zes eersten regt ; corium van dezelfde kleur met iets

meer gegolfde , doch niet afgebroken gele dwarslijntjes.

Membraan zeer donker met ilaauwelijk aangeduide slinger-

bandjes. Haren der achtertarsen donkerbruin.

Door Perin in Zuid-Holland (bij Leyden?) en door den

heer van Bemmelen bij Wassenaar gevonden; in menigte

door den heer Heylaerts bij Breda gevangen.

4. Corixa StU'ii Fieb.

E Saunders, Synopsis in Tranmct. Ent. Soc. of London

1876, p. 648, n" 12.

Lengte 7 mm. —Borststuk en clavus wel, corium niet

gekrast. Kop en onderzijde geel; op de eerste buikringen

een paar bruine vlekjes. Borststuk alleen met een langs-

knobbeltje aan den voorrand, bruin mot 7 tot 8 gele dwai's-

streepjes, die aan den buitenrand in een loopen. üekschil-

den bruin met afgebroken geslingerde gele bandjes, die

vrij smal zijn en alleen iets breeder aan de basis van den
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clavus. Membraan bruin met geslingerde streepjes en vlekjes
^

meest allen klein, doch op elkaar gedrongen tegen den

zoom. Randgeul bruingrauw. Haren der achterpooten bruin.

Ik kan voor de juistheid der determinatie niet instaan,

vooreerst om het onvolledige der beschrijving door Saun-

ders (in Fieber's Europ. Hcmipteren is de soort niet opge-

geven) , ten andere omdat ik maar een enkel voorwerp ken.

Dit werd door Mr. H. W. de Graaf bij Woerden gevangen.

5. Corixa hieroglyphica Duf.

Plaat 10, fig. 9.

Léon Dufour, Hem. 86, 2, fig. 85, 87. —Herr.-Sch.

W. Ins. IX, p. 59, PI. 297, f. 921. —Fieb. Spec. Cor.

p. 22, t. 1, f. 20.

Lengte 6 mm. —Kop geel met den schedel vuil besto-

ven, zelfs min of meer met eene donkere langsstreep.

Prothorax vrij donker bruin met 8—10 onduidelijke lichtere

dwarsstrepen; deze en de clavus wel, corium niet gekrast.

Dekschilden een weinig minder donker bruin met 3 dikkere

dwarsbandjes aan den grond van den clavus en overigens

met eene menigte korte afgebroken gele slangetjes, die op

het corium min of meer duidelijk 4 langsrijen vormen.

Membraan van het corium afgescheiden door eene gele

streep, donker, vooral bijna zwart aan den zoom, doch

geteekend even als het corium. Borst en buik bruin met

gele zijden ; ook de zoomen der ringen van het abdomen

zijn geel. Pooten geel met grijze zwemharen.

Deze soort werd door Mr. H. W. de Graaf in October bij

Wassenaar gevonden, door mij bij den Haag in Augustus,

door Dr. Weyenbergh bij Haarlem en door den heer La

Fontijn op Walcheren.

6. Corixa HellensU Sahlb.

Plaat 10. tig. 10.

Sahlb. Not. Fenn. p. 11 , 3. —Herr.-Sch. W. Ins. IX,

p. 54. PI. 295, f. 909.

11
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Lengte 5 mm.—Kop geler dan bij de vorige soorten met

een okerlileurig langsstreepje op het voorhoofd. Onderzijde

en poolen geel, doch de basis van den buik zwartachtig.

Borststuk, clavus en corium gekrast, even als bij alle

volgende soorten. Borststuk zeer kort, bruin met 4 flaauw-

gele doorloopende dwarslijnen en het begin van eene gele

middellijn. Clavus donkerbruin , zeer duidelijk en helder geel

gezoomd, met 40 onduidelijke, regte dwarslijntjes ; corium

even donker en mede geel gezoomd, doch met geslingerde

en deels afgebroken lijntjes ; membraan zeer donker, vooral

aan den zoom, in het midden met korte gekronkelde gele

slangetjes. Klaauwen der middelpooten bijzonder lang
;

zwemharen bruin.

Een enkel voorwerp bij Breda , door den heer Heylaerts

gevangen.

7. Coriica regular is H. Sch.

Herr. Sch. W. Ins. IX, p. 57, PI. 295, f. 910. —Mis-

schien ook Fieber, Spec. Cor. n° 25, t. 2, f. 4 en Eur.

Hem. p. 94 (C. Linnéi Fieb.).

Lengte 6 —8 mia. —Kop lichtgeel, bijna wit, achterrand

van den schedel zwartachtig. Onderzijde lichtgeel met bruine

vlekken achter de heupen , soms ook op de achterheupen.

Borststuk bruin met gelen achterrand en zes smalle gele

d warsbanden. Dekschilden van dezelfde kleur met zeer

smalle bijna allen doorloopende dwarsstreepjes , waarvan

die op de voorhelft van den clavus regt en de overigen

wat geslingerd zijn; membraan donkerder dan het corium,

met onduidelijke gekrieuwelde lichte slangetjes. Randgeul

lichtgrauw. Pooten geel, zwemharen bruin.

Ik zie eigenlijk geen verschil tusschen Regularis H. Sch.

en Limici Fieb. dan misschien de grootte, doch ik begrijp

evenmin Avaarom Fieber Linnéi schrijft en niet Linncei,

gelijk ieder verstandig mensch doen zou.

De soort werd aangetrolTen : in Holland door Dr. de Haan
,

Dr. Her klots en door Perin; bij Leyden door Prof. J. van
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der Hoeven; bij Driebergen in Sept, door den heer Six en

bij Woerden in Maart door Mr. H. W. de Grauf.

8. Corixa lineolala Herr. Sch.

Plaat 10, fig. 11.

Herr. Sch. W. Ins. IX, p. 55, PI. 295, f. 911.— Mis-

schien ook Fieb. Spec. Cor. n° 40, t. 2, f. 18 {Ni<jroli-

neata) en Dougl. and Scott, Brit. Hem. p. 605, n° 12.

Lengte 6 mm. —Gemakkelijk daaraan te herkennen,

dat de donkere streepjes smaller zijn dan de gelen. Kop

geel met een vuilen, zwartachtigen schedel. Ondei'zijde

bruinzwart, met gele vlekken in de zijden van de borst.

Borststuk geel met ongeveer 9, niet tot den rand doorloo-

pende en vooral niet evenwijdige fijne zwarte lijntjes. Dek-

schilden mede geel met fijne zwarte d warsstreepjes, die op

de voorhelft van den clavus evenwijdig zijn , doch vorder

en op het coriiim onregelmatiger worden en dikwijls aan

eene van beide zijden zijn gegaffeld. Membraan geel met

donkere marmering, die aan den zoom eene soort van bor-

duursel vormt. Pooten geel, zwemharen zeer licht bruin.

De beschrijving van Nlgrolmeata bij Fieber past niet

best; eerder nog komt die van zijne Parallela met onze

voorwerpen overeen, doch deze soort is tweemaal grooter

en stamt uit den Griekschen Archipel.

Llneolata werd bij Wassenaar in het duinwater gevonden

door Mr. H. W. de Graaf. Ook bezit ik voorwerpen van

Perin, waarschijnlijk wel 1er zelfder plaatse gevangen.

9. Corixa striata L. (Fieb.)

Fieber, Spec. Cor. n" 33, tab. 2, f. 4. —Id. Eur. Hem.

p. 97. —Herr. Sch. W. Ins. IX, \). 58, tab. 297, f. 918

(Basalis). —Ik moet mij van meer citaten onthouden,

daar ik er geen vind, die volkomen passen.

Lengte 7 mm.—Kop en onderzijde inet de pooten geheel

geel (<?), buik met 3 of 4 bruinachtige banden ($). Borst-
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stuk bruin met 7, 8 of 9 gele dwarsbandjes en smallen

gelen achterrand. Basis van den clavus geel met ongeveer

7 bruine dwarsstreepjes , het overige deel bruin met afge-

broken gele streepjes; corium bruin met eene menigte

niet doorloopende
,

gegolfde of gekrinkelde gele vlekjes;

randgeul geel, aan het eind ietwat grauw. Membraan van

het corium afgescheiden door. een zwart streepje onder een

geel, bmin met fijnen zwarten zoom en vele hieroglyphi-

sche gele slingertjos. Achterpooten met eene donkere streep

op de buitenzijde.

Door Dr. Herklots in Zuid-Holland gevonden, door den

heer de Graaf bij Woerden , bij Driebergen in April door

den heer Six, bij Nijkerk door den heer van Medenbach

de Rooy, op Walcheren door den heer La Fontijn en in

Limburg door den heer Mr. Maurissen.

10. Coriica Fallenli Fieb.

Fieber, Spec. Cor. n° 34, t. 2, f. 12. —Id. Eur. Hem.

p. 97.

Lengte bijna 7 mm. —Verschilt van de vorige alleen

in deze punten. De onderzijde is bruin met groote gele

vlekken in de zijden en gelen rand van het achterlijf. De

gele achterrand van het borststuk is zeer onduidelijk. Op

de basis van den clavus is het geel minder verbreid. De

geul langs de dekschilden is donkerbruin, aan het einde

bijna zwart. De membraan is van het corium wel door

een geel lijntje afgescheiden, maar het zwarte daaronder

ontbreekt.

Een enkel voorwerp werd door Mr. H. W. de Graaf den

21'" October in eene duinbeek bij Wassenaar aangetroffen.

11. Corixa moesla Fieb.

Fieber, Spec. Cor. n° 39, tab. 2, f. 17. —U. Eur.

Hem. p. 98.

Lengte 7,5 mm. —Kop en borst geel; onder de voor-
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heupen zwarte vlekken, de achterheupen bruinactitig, de

drie eerste ringen van het achterlijf bruin met gele zoomen.

Borststuk bruin met 6 doorloopende gele dwarsstreepjes en

gelen achterrand. Clavus bruin met ongeveer 16 gele

dwarsstreepjes, waarvan de 6 eersten regt en doorloopend;

corium bruin met donkergrauwe randgeul en vele gegolfde

en soms afgebroken gele dwarslijntjes. Membraan bruin

met gele hieroglyphische slangetjes, meest naar de i-anden

toe; eene zwarte veeg onder de spits van het corium langs

den buitenrand. Zwemharen der achterpooten bruni.

Een voorwerp in Maart bij Woerden gevangen door Mr.

H. W. de Graaf.

12. Corixa Fossarum Leach.

Plaat 10, fig 12.

Herr. Seh. W. Ins. IX, p. 55, PI. 295, f. 908. —Flor,

Rh. Livi. I, p. 795. —Fieb. Spec. Cor. p. 32, n° 37,

tab. 2, f. 15.

Lengte 6 mm.—Kop geel met roestkleurige lint op den

schedel en aan de bovenlip. Borst donkerbruin met gele

vlekken aan den rand; buik geel aan den rand en in het

midden bruin. Borststuk bruin met 6 tamelijk breede, na-

genoeg evenwijdige dwai'sbandjes ; achterrand niet geel ge-

kleurd. Clavus met fijnen gelen zoom, bruin met ongeveer

16 gele dwarsbanden, waarvan de vijf voorsten iets breeder

en gelijker dan de anderen , de laatsten afgebroken en ver-

ward; corium met donkergrauwe randgeul, bruin met gele

dwarslijntjes , die zeer onregelmatig slaan en als in 3 langs-

rijen onder elkander gesteld zijn. Membraan van het co-

rium afgescheiden door eene gele streep, waaronder eene

zwarte, bruin met zeer fijne gele slangetjes en puntjes;

de rand zwartachtig. Poolen roestgeel, zwemharen bruin.

Van deze soort ving de heer Six een voorwerp bij Utrecht

en de heer Heylaerts eenigen bij Breda.



166 DE INLANDSCHE HEMIPTEREN.

Ik mag niet instaan voor de zekerheid dezer determina-

tion der soorten van het geslacht Corixa, dat ook voor

anderen een struikelblok geweest is. Werden de water-

wantsen door entomologen meer verzameld, het zou mij

misschien mogelijk worden tot meer duidelijkheid te ge-

raken, vooral ook door het onderzoek der palae en verge-

Ujking daarvan met de afbeeldingen van Fieber.

Gen. 3. Cymatia Flor.

Dit laatste genus der Heteroptera onderscheidt zich van

het voorgaande voornamelijk door den vorm van de tarsen

aan de voorpooten en ten tweede door het profiel van het

aangezigt. Kop met de oogen breeder dan het borststuk.

Sprieten als bij Corixa. Schedel vlak vooruitstekend, langer

dan het borststuk, aan wederzijde met eene fijne ingedrukte

langsstreep. Aangezigt van den schedel afgescheiden door

een' scherpen kant, en bij den man bovendien ietwat hol.

Cly[)eus glad. Borststuk en dekschilden glad, zonder kras-

sen in de lengte, noch streepjes in de breedte. Eerste lid

der tarsen aan de achterpooten niet veel meer dan twee-

maal zoo lang als het tweede. Tars der voorpooten cylin-

dervormig , doch een weinig dunner naar de spits toe , aan

de basis van gelijke dikte met de scheen, die driemaal

korter is, en van dezelve slechts door eene kringvormige

insnijding gescheiden
; aan zijne onderzijde zeer lange

borstels in 2 rijen.

Cymatia coleoptrata F.

Plaat 10, fig. 6

Fabr. S. Rh. 105, 4. —Fall. Hem. Suec. I, p. 185, 7. -

Panz. Faun. Germ. 50, 24. —Burm. Handh. II, p. 188,

n° 4. —Amyot et Serv. Hém. p. 448, n° 3. —Herr. Seh.

W. Ins. IX, p. 53, PI. 297, f. 915. —Flor, Rh. Livi. I,

p. 800. —Dougl. and Scott, Brlt. Hern. p. 614.

Lengte 3—4 mm. —Kop, onderzijde en pooten geel,
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bovenlip met hare omgeving roestkleiirig , achterrand van

den schedel zwartachtig. üogen zeer groot, zwart. Borst-

stuk veel korter dan de kop van boven gezien, olijf bruin,

glanzig, üekschilden zeer glanzig en ongestippeld , iets

langer dan het achterlijf; clavus olijfbruiii met gelen voor-

rand en naad; corium geel met 2 breede olijfbruine langs-

strepen tegen elkander aan; membraan donkerbruin, zeer

klein, doch aan het linker dekschüd iets breeder. Rand-

geul geel, doch op de zoomen aan wederzijde eene fijne

zwarte lijn, waarvan de buitenste tot aan de membraan

doorloopt. De vleugels ontbreken. Middelpooten met don-

kere knieën en zwarte spitsen van scheen en tars. Achter-

scheenen dikwijls bruin gekleurd ; zwemharen bruin zwart.

In Holland aangetrolTen door Dr, de Haan en mij : ge-

meen in de omstreken van Utrecht volgens den heer Six.

In April bij Nootdorp en in den zomer bij Breda gevangen

door den heer Mr. Leesberg; in October in de omsireken

van Maastricht door den heer Mr. Maurissen.


